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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
luni, 1 noiembrie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

In cadrul ședinței a fost examinat și aprobat 
proiectul de Lege privind asigurarea calității pro
duselor și serviciilor destinate obiectivelor și insta
lațiilor nucleare.

Luînd în dezbatere acest act normativ, Comite
tul Politic Executiv a relevat că Programul parti
dului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism 
prevede realizarea unor importante investiții în 
domeniul folosirii energiei nucleare' in scopuri 
pașnice. S-a subliniat că înfăptuirea acestor in
vestiții face necesară construirea și exploatarea 
Electivelor nucleare in concordanță cu cele mai 

i>©i cuceriri ale revoluției tehnico-științifice con
temporane, precum și la un inalt nivel de calitate 
f j'riiiț domeniului nuclear, asigurindu-se astfel 
reck.'t/atea instalațiilor și utilizarea lor cu eficiență 
economică ridicată, protecția populației și a me
diului înconjurător. O atenție deosebită trebuie să 
se acorde calității produselor și serviciilor destina
te obiectivelor și instalațiilor nucleare.

In acest scop a fost întocmit proiectul de lege 
care reglementează autorizarea realizării produse
lor și serviciilor in domeniul nuclear, stabilește 
măsuri pentru^ asigurarea calității la nivelul im
pus de cerințele specifice obiectivelor nucleare, 
pentru participarea cu eficiență maximă a sec
toarelor economiei naționale ce concură la înfăp
tuirea obiectivelor nucleare. S-a indicat ca prin 
lege să se stabilească responsabilități concrete 
privind sarcinile cercetării științifice, asigurarea 
proiectelor, materialelor și utilajelor necesare, în
datoririle constructorului, ale serviciilor de exploa
tare, transport și depozitare, precum și atribuțiile 
organelor de control.

Comitetul Politie Executiv a hotârît ca proiectul 
de lege să fie supus dezbaterii și adoptării Marii 
Adunări Naționale.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a e- 
xaminat un raport cu privire la valorificarea com
plexă a resurselor naturale din Delta Dunării, 
elaborat, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de ministerele și organele de resort. Raportul cu
prinde studii de specialitate privind folosirea cit 
mai deplină și eficientă a terenului, accentul 
punindu-se pe dezvoltarea puternică a activități
lor economice, prin exploatarea integrală și com
plexă a tuturor resurselor din această zonă.

Programul prevede extinderea agriculturii, în
deosebi in delta fluvială, de la 60 050 hectare in 
prezent, la 144 000 hectare, prin diverse lucrări 
ameliorative complexe. In cadrul acestui program, 
paralel cu sporirea producției de cereale, un loc 
deosebit il va ocupa amenajarea de orezârii. O 
atenție prioritară se va acorda pomiculturii și vi
ticulturii, inclusiv organizării plantațiilor de smo
chini, pentru care există bune condiții pedoclima
tice. Creșteri substanțiale sînt prevăzute în dome
niul zootehniei, prin sporirea considerabilă, pină 
in 1990, a numărului de oi, al păsărilor și, in 

w Special, al rațelor și giștelor. S-a indicat să se 
rorde o atenție specială dezvoltării pisciculturii, 
;,n amenajarea și exploatarea intensivă și semi- 

intensivă a celor 243 000 hectare de bălți și 
lacuri, astfel incit să se obțină o producție 
de cel puțin 130 000-150 000 tone pește anual. 
Se au in vedere, de asemenea, exploatarea mai 
intensă a biomasei (stuf, papură, rogoz, vegetație 
acvatică), creșterea fondului forestier prin dezvol
tarea plantațiilor de specii repede crescătoare și 
de mare eficacitate economică, atit din soiurile 
interne, cit și prin aclimatizare, recoltarea fructe
lor de pădure și a plantelor medicinale, extinde
rea vinatului. S-a hotârît ca, in raport de dezvol
tarea producției agricole și zootehnice, să se treacă 
la crearea de noi unități ale industriei alimentare, 
in vederea valorificării complexe, eficiente, a tu
turor posibilităților oferite de Delta Dunării. Pro
gramul cuprinde, de asemenea, măsuri pentru tre
cerea la exploatarea minieră a nisipurilor din 
Deltă și extinderea cercetărilor in aceste domenii. 
Se preconizează, totodată, intensificarea - pe baza 
unor măsuri speciale - a activității turistice in 
Delta Dunării, Vor fi efectuate lucrări de sistema
tizare, dotare și apărare a localităților, de dez
voltare cu prioritate a transporturilor pe apă, 
îmbunătățire a sistemelor de telecomunicații, de 
alimentare cu energie electrică. Se prevăd măsuri 
de protecție a naturii.

In înfăptuirea întregului program se pornește de 
la principiul finanțării celei mai mari părți a inves
tițiilor din veniturile realizate in același an.
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Astăzi sosește în țara noastră 
primul ministru al Republicii [lene, 

Andreas Papandreu
la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ceoușescu, și a primului ministru al guvernului român, Constantin 
Dăscălescu, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prie
tenie, primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.

Complexul de lucrări, menit să asigure exploa
tarea integrală, cu mare eficiență, a resurselor na
turale ale Deltei, urmează a fi executat pină in 
anul 1990.

In vederea ducerii la îndeplinire a programului 
de amenajare și exploatare integrală a Deltei 
Dunării, Comitetul Politic Executiv a cerut ministe
relor și organelor locale de resort să treacă la e- 
laborarea actelor normative privind aplicarea mă
surilor organizatorice propuse, extinderea cercetă
rilor și studiilor de teren și elaborarea documenta
țiilor tehnico-economice pentru obiectivele de in
vestiții.

S-a hotărit ca, pe baza acestei documentații, 
Programul de amenajare și exploatare integrală a 
Deltei Dunării să fie aprobat prin Decret al Con
siliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare cu privire la vizita oficială de prietenie 
efectuată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în perioada 12-14 octombrie, în Republica Popu
lară Bulgaria.

Apreciind că vizita reprezintă un moment deo
sebit de important in cronica bogată a relațiilor 
tradiționale de bună vecinătate și colaborare din
tre cele două partide, țări și popoare, Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că noua intilnire din
tre tovarășii Nicolae* Ceaușescu și Todor Jivkov 
ilustrează incă o dată importanța deosebită pa 
care o au pentru dezvoltarea raporturilor româno- 
bulgare convorbirile dintre cei doi conducători da 
partid și de stat. A fost relevată importanța în
țelegerilor convenite cu prilejul actualului dialog 
la nivel înalt pentru dezvoltarea dinamică a con
lucrării româno-bulgare pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și in alte domenii de activitate. 
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă aprecie
re hotăririi comune a celor două țări și popoare 
vecine și prietene de a conferi relațiilor româno- 
bulgare o dimensiune nouă, superioară, în fo
losul reciproc, al cauzei generale a socialismu
lui, păcii și colaborării in Balcani, in Europa și 
in întreaga lume.

Considered că vizita conducătorului partidului 
și statului nostru in țara vecină se înscrie ca un 
eveniment de seamă al vieții internaționale', Co
mitetul Politic Executiv a relevat cu satisfacție 
voința României și Bulgariei de a conlucra tot 
mai strîns, împreună cu celelalte țări socialiste, cu 
toate statele și forțele iubitoare de pace, in lupta 
pentru oprirea încordării internaționale, pentru 
rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, pentru afirmarea politicii de 
destindere, colaborare și înțelegere. S-a relevat 
actualitatea punctului de vedere comun potrivit 
căruia se impune să se acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru ca, la reluarea lucrărilor sale, reu
niunea de la Madrid să se desfășoare in spirit 
constructiv, să ducă la convocarea unei conferințe 
pentru intărirea încrederii și pentru dezarmare pe 
continentul nostru și să asigure continuitatea în 
forme eficiente a procesului pozitiv înregistrat la 
Helsinki. S-a relevat, totodată, că vizita a prilejuit 
o puternică reafirmare a aspirației profunde de 
dezvoltare a unor relații de bună vecinătate și 
colaborare intre țările din Balcani, a hotăririi celor 
două state de a face totul pentru promovarea unor 
asemenea raporturi, astfel incit această regiune să 
devină o zonă a înțelegerii și păcii, lipsită de arme 
nucleare.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea politică pe care o are reafirmarea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov a hotărîpi Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar de a-și aduce în con
tinuare contribuția la întărirea unității și colabo
rării dintre partidele comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, egalității în drepturi și independen
ței, respectului reciproc și neamestecului in trebu
rile interne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de ase
menea, despre vizita oficială de prietenie efec
tuată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R. S. F. Iugoslavia, in perioada 25-27 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apre
ciere rezultatelor fructuoase ale noului dialog la 
cel mai inalt nivel româno-iugoslav, care a scos 
in evidență, și de această dată, bunele relații de 
prietenie și conlucrare dintre P.C.R. și U.C.I., din
tre România și Iugoslavia, dintre popoarele noas
tre. Convorbirile oficiale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu tova
rășii Petar Stambolici, Mitia Ribicici și Nikola 
Liubicici s-au soldat cu hotăriri deosebit de im
portante.

Apreciind însemnătatea Declarației comune, 
semnată la încheierea vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat hotârirea celor două țări de a 
dezvolta in continuare colaborarea economică bi
laterală și pe terțe piețe, de a promova coope
rarea și specializarea in producție, de a inten
sifica relațiile in domeniile științei, culturii, învă- 
țămintului și altele.

Comitetul Politic Executiv a dat ® deosebită 
apreciere schimburilor de păreri româno-iugoslave 
in probleme actuale ale vieții internaționale. A 
fost evidențiată voința României și Iugoslaviei de 
a acționa pentru oprirea deteriorării climatului 
vieții internaționale, pentru soluționarea, pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor conflictelor dintre 
state, a tuturor problemelor litigioase, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, in primul rind de dezarma
re nucleară.

S-a relevat importanța pe care cele două țări 
o acordă încheierii cu succes a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să impulsioneze în
făptuirea Actului final de la Helsinki, sâ ducă la 
convocarea unei conferințe consacrate intăririi în
crederii și dezarmării în Europa. A fost apreciată 
reafirmarea hotăririi României și Iugoslaviei de a 
contribui activ și in viitor la dezvoltarea colabo
rării bilaterale și multilaterale intre țările balcanice.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită a- 
preciere hotăririi României și Iugoslaviei de a in
tensifica colaborarea in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organizații internaționale, 
al „Grupului celor 77" și al mișcării țărilor neali
niate pentru â contribui la soluționarea in interesul 
popoarelor a problemelor majore ale lumii con
temporane.

Aprobind in unanimitate înțelegerile și conclu
ziile la care s-a ajuns cu prilejul vizitelor in 
Bulgaria și Iugoslavia, Comitetul Politic Executiva 
cerut ministerelor, altor organe centrale de stat să 
ia toate măsurile pentru transpunerea in viață a 
hotăririlor convenite, pentru dezvoltarea tot mai 
intensă a colaborării multilaterale dintre România 
și aceste țări vecine și prietene.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut, de asemenea, o informare cu privire la vi
zita efectuată in țara noastră de președintele 
Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat.

Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnăta
tea noii intîlniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Yasser Arafat pentru intărirea rapor
turilor tradiționale de strinsă prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre Partidul Comunist* Român, 
Republica Socialistă România și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legi
tim al poporului palestinian.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărirea 
partidului și statului nostru de a acorda întregul 
lor sprijin cauzei drepte a poporului palestinian, 
de a acționa, in continuare, pentru reglementarea 
globală, justă și durabilă, pe cale politică, a con
flictului din Orientul Mijlociu, pentru statornicirea 
unei păci trainice in această zonă, bazată pe re
tragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, pe recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la autodeterminare, 
la constituirea unui stat independent propriu, in 
care să-și poată organiza viața în mod liber, co
respunzător dorinței și aspirațiilor sale naționale 
legitime, pe asigurarea integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă.

In legătură cu unele probleme organizatorice, 
Comitetul Politic Executiv a aprobat următoarele 
măsuri :

- eliberarea tovarășului Emilian Dobrescu din 
funcția de președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, pentru motive de sănătate, și numirea 
in această funcție a tovarășului Ștefan Birlea ;
- eliberarea tovarășului Gheorghe Stoica din 

funcția de viceprim-ministru al guvernului ;
- eliberarea tovarășului Ion M. Nicolae din 

funcția de ministru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării Economice Inter
naționale, șef al Departamentului cooperării eco
nomice internaționale, și numirea sa in funcția de 
viceprim-ministru al guvernului ;
- numirea tovarășului .loan Totu in funcția de 

viceprim-ministru al guvernului.
Comitetul Politic Executiv a hotârît înființarea pe 

lingă Consiliul de Miniștri a Departamentului pen
tru contractarea și achiziționarea produselor agri
cole.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de aseme

nea, unele probleme 'curente ale activității de 
partid și de stat.

Din noile construcții ale orașului Roman

întreceri^
FOCȘANI :

A intrat în funcțiune 
o nouă capacitate 

de producție
în cadru! unei noi unități de 

pe platforma industrială a mu
nicipiului Focșani — întreprin
derea de aparataj electric pen
tru instalații — a fost pusă in 
funcțiune prima capacitate de 
producție. Secțiile de prelucrări 
mase plastice și sculărie reali
zează acum primele tipuri de 
produse pentru industria elec
trotehnică. ’ gama acestora ur- 
mînd să fie diversificată pe mă
sura finalizării altor lucrări. Se 
află in curs de desfășurare mon
tajul și probele tehnologice in 
alte sectoare de producție. O 
bună parte din dotarea tehnir-ă 
a noii întreprinderi provine de 
la unități specializate din țară. 
(Dan Drăguîescu).

GIURGIU :

Succesele 
constructorilor 

de nave
Constructorii de nave din 

Giurgiu au lansat in acest an 26 
de nave fluviale și maritime, 
dînd peste plan 4 barje de 1 500 
tone, o pilotină maritimă, un 
hidrobuz tip O.N.T. de 90 de 
locuri și 110 tone construcții me
talice. Printre premierele indus
triale se numără și o macara 
plutitoare de 10 tone/forță. în 
afara preocupărilor pentru rea
lizarea producției fizice, o aten
ție deosebită s-a acordat eco
nomisirii materiilor prime și 
energiei. (Petre Cristea).

MUREȘ:

Salbă 
de microhidrocentrale

Preocupați de punerea in va
loare a tuturor resurselor ener
getice de care dispune județul, 
constructorii și energeticienii 
mureșeni au finalizat în orașul 
Reghin lucrările de construcții 
ale noii microhidrocentrale de 
pe Canalul Morii. Noua micro- 
hidrocentrală, a cărei putere in
stalată este de 75.6 kW. a fost 
racordată la sistemul energetic 
național. Totodată, în stadiu fi
nal de execuție se află micro- 
hidrocentralele Lăpușna II — pe 
rîul1 Secuieu Ilieș I și II. pe 
valea Iuhod (lingă Sovata) — 
echipate cu turbine fabricate la 
I.U.P.S. Reghin — a căror pu
tere instalată însumează 595 kW. 
Puterea instalată a microhidro- 
centralelor ce urmează a fi con
struite în următorii trei ani pe 
apele de munte ale județului 
Mureș , va totaliza 5 440 kW. 
(Gheorghe Giurgiu).

TULCEA:
V„ • ■

350 apartamente 
realizate peste plan
Angajați în ampla Întrecere 

socialistă, oamenii muncii de la 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Tulcea rapor
tează realizarea, de Ia începutul 
anului și pină în prezent, peste 
sarcinile de plan, a 350 de a- 
partamente. Constructorii de lo
cuințe tulceni mai au în stadiu 
avansat de execuție alte 100 de 
apartamente, care vor fi predate 
locatarilor în următoarele zile, 
devansind cu două luni terme
nul acestora de dare in folosin
ță. De remarcat faptul că spo
rul de producție s-a realizat, în 
special, pe seama creșterii pro
ductivității muncii la lucrările 
de pe șantiere. (Neculai Amihu- 
lesei).

Născut la 5 februarie 1919, în Insula 
Chios, Andreas Papandreu este fiul 
fostului lider al Partidului Uniunea 
de Centru șl fost premier al Greciei, 
Gheorghios Papandreu.

Andreas Papandreu studiază la 
Universitatea din Atena științele ju
ridice și economice. în această pe
rioadă iși începe și activitatea Poli
tică. militînd. în intervalul 1936— 
1940. împotriva dictaturii militare a 
generalului Metaxas. Urmărit și a- 
restat. el este nevoit, in 1940, să 
plece în S.U.A., unde iși desăvîrșește 
studiile la Uni
versitatea Har
vard și dobîndeș- 
te o reputație in
ternațională ca 
economist. între 
1947 și 1959 predă 
la diferite uni
versități ameri
cane

în 1960. revenit 
In tară, Andreas 
Papandreu înte
meiază un insti
tut pentru plani
ficare și dezvol
tare economică, 
pe care îl și con
duce vreme de 
patru ani. Scrie 
mal multe lucrări 
de specialitate, 
intre care • „Prin
cipii fundamenta
le ale construirii 
modelelor macro
economice", „In
troducere în ma
croeconomie" ș.a„ 
și o serie de lu
crări politice — 
„Democrația a- 
menlnțată", „Im
perialismul și dezvoltarea economi
că" ș.a.

în 1964 este ales deputat in parla
ment. Devine apoi ministru la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri, apoi 
ministru adjunct la coordonarea eco
nomică.

Arestat și întemnițat de junta mi
litară, în 1967, Andreas Papandreu 
este eliberat prin amnistia din ace
lași an și. ca urmare a presiunilor 
opiniei publice mondiale, i se per
mite să părăsească tara. în 1968, în
temeiază mișcarea greacă de rezis
tentă — P.A.K.

în 1974. după înlăturarea juntei mi- 
îitare. se întoarce în Grecia, unde în
temeiază Mișcarea Socialistă Panele- 
nă (PASOK), partid socialist cu 
mare aderentă la masele populare, 
în alegerile parlamentare de la 18 
octombrie 1981, , PASOK întrunește 
48 la sută din sufragii, obținînd ma
joritatea locurilor în parlament, iar 
la 21 octombrie 1981, Andreas 
Papandreu formează guvernul. Vic
toria in alegerile parlamentare de a- 
cum un an este întregită, in alege
rile locale din 17 și 24 octombrie a.C., 
de o nouă si amplă victorie a for
țelor de stingă, intre care PASOK 
joacă un mare rol.

Actuala vizită in tara noastră a 
premierului Andreas Papandreu mar
chează un nou și important moment 
în evoluția relațiilor româno-elene, 
a legăturilor — cu vechi tradiții — 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Grecia, dintre popoarele 
român și elen, care au conlucrat 
pașnic și s-au intrajutorat timp de 
secole, unite de idealurile comune 
in lupta pentru- libertate și neatîrna- 
re. pentru progres și o viată mai 
bună, pentru dezvoltare. înțelegere și 
pace. în spiritul tradițiilor prieteniei 
dintre cele două țări și popoare, pe 
baza respectului reciproc, a colabo
rării și avantajului mutual, raportu
rile romârio-elene cunosc, in prezent, 
o evoluție ascendentă, de care bene

ficiază popoarele noastre, ca si cauza 
cooperării, destinderii și păcii în 
Balcani și in lume.

Pentru activizarea bunelor rapor
turi dintre România și Grecia, o ho- 
tăritoare contribuție au intilnirile la 
nivel inalt, devenite, in ultimii ani, o 
practică extrem de utilă și rodnică, 
dînd un puternic impuls dialogului și 
cooperării dintre cele două țări. De
clarația solemnă comună de la Bucu
rești, din 1975, Acordul-cadru privind 
direcțiile de bază ale dezvoltării co
operării economice, industriale și 

tehnico-științifice, 
semnat de pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și de 
premierul An
dreas Papandreu, 
în mai 1982, la A- 
tena, alte docu
mente comune ro
mâno-elene au 
marcat momente 
cardinale, deschi
zătoare de largi 
orizonturi pentru 
evoluția bunelor 
/aporturi dintre 
cele două țări.

„Relațiile noas
tre — arăta tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu cu pri
lejul vizitei pe 
care a efectuat-o 
la Atena în mai 
anul acesta — 
sînt foarte bune, 
as putea spune, 
în ultimii zece 
ani, ele au cu
noscut o dezvol
tare foarte puter
nică. Este adevă
rat că ele se ba

zează pe vechi și tradiționale legă
turi intre popoarele noastre. Pornind 
de aici, este de înțeles că, oricare ar 
fi condițiile, popoarele noastre tre
buie să conlucreze, să dezvolte cola
borarea și să acționeze împreună". „în 
spiritul și pe baza înțelegerilor con
venite, s-au intensificat contactele 
politice, au sporit schimburile co
merciale — al căror volum a crescut, 
în perioada 1976—1981. de circa 2.5 
ori — s-a extins cooperarea econo
mică. tehnico-științifică și culturală".

Referindu-se la vizita pe care ur
mează să o întreprindă in România 
și la întrevederile ce le va avea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, pre
mierul elen, Andreas Papandreu, de
clara recent : „importanta dialogului 
cu președintele României este deter
minată de faptul că Domnia Sa a 
avut și are un rol deosebit în pro
movarea relațiilor de bună vecinăta
te. de destindere, în lupta pentru 
.dezarmare, aici, în zona Balcanilor, 
cit și în general pe plan european. 
Vom explora împreună posibilitățile 
existente în toate aceste domenii; in 
situația actuală". „...Ne vom reîntîlni 
la București pentru a stabili noi ac
țiuni în vederea dezvoltării relațiilor 
noastre și conlucrării româno-gre- 
cești in viitor și a promovării păcii 
în Balcani".

Urînd un călduros „Bun venit 1“ 
pe pămintul românesc înaltului oaspe
te, poporul român, opinia publică din 
țara noastră își exprimă convingerea 
că noul dialog la nivel înalt româno- 
elen, convorbirile pe care primul mi
nistru Andreas Papandreu le va avea 
la București vor marca un pas im
portant in dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, a cooperării lor 
bilaterale pe multiple planuri, pre
cum și a cooperării lor pentru dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate in Balcani, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a convie
țuirii pașnice, fără arme nucleare, 
pentru pace și securitate în Europa 
și în lume.

în spiritul exigențelor autoconducerii muncitorești

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
DEZBAT PLANUL PE ANUL 1983

Sint In plină desfășurare adunările 
generale ale oamenilor muncii consa
crate dezbaterii sarcinilor de plan ce 
revin întreprinderilor și centralelor 
industriale, unităților economice din 
celelalte sectoare, în anul 1983, cel 
de-al treilea an al cincinalului. Prin 
întreaga lor desfășurare, adunările 
generale ale oamenilor muncii se con
stituie într-o vie și convingătoare do
vadă a profundului democratism al 
societății noastre, care asigură pretu
tindeni, în fiecare întreprindere și 
unitate economică, toate condițiile ca 
oamenii muncii — in tripla lor ca
litate de proprietari, producători și 
beneficiari — să hotărască nemijlocit 
asupra tuturor problemelor economice 
și sociale, pentru realizarea întocmai 
a obiectivelor complexe ale progra
mului stabilit de partid pentru pro
gresul necontenit al patriei socialiste.

în actuala rundă, adunările genera
le — organizate in întreprinderi ■ și 
centrale industriale, în unități de 
construcții, transporturi și telecomu
nicații, unități agricole, din comerțul 
de stat și cooperatist, institute de cer
cetare, proiectare și inginerie tehno
logică — vor dezbate și aproba sarci
nile ce revin unităților din planul na
țional unic de dezvoltare a țării pe 
anul 1983 și programul unitar de mă
suri politico-organizatorice și tehnico- 
economice care să asigure îndepli
nirea exemplară a obiectivelor stabl-' 
iite. Semnificația actualelor adunări 
generale este dată de faptul că au Ioc 
Ia scurt timp după Plenara C.C. al 
P.C.R. din 7—8 octombrie și recenta 
consfătuire de lucru de la Comitetul 
Central, care au stabilit ample pro
grame de acțiune pentru realizarea 
integrală a planului pe acest an la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi, 
pentru pregătirea tuturor condițiilor

necesare bunei desfășurări a produc
ției în anul viitor.

în spiritul exigențelor formulate de 
conducerea partidului privind pregă
tirea producției anului viitor, secre
tarul general al partidului preciza la 
recenta consfătuire de lucru : „Doresc 
să atrag atenția că nu trebuie să se 
țină nici o adunare generală, in nici 
o întreprindere, pină nu se clarifică 
bine toate problemele, pină nu se cu
noaște planul. Adunarea generală nu 
trebuie să discute generalități, ci să 
dezbată problemele planului, proble
mele legate de auioconducere. Adu
narea generală trebuie să fie o adu
nare de lucru, nu de paradă. Să fa
cem aceste adunări nu ca să spunem 
că am făcut adunarea generală, ci, 
realmente, ca adunări de conducători 
ai întreprinderii, de proprietari. Să 
se discute cum vor fi gospodărite 
fondurile fixe, cum se va asigura 
funcționarea activității economico-so- 
ciale — și aceasta numai pe măsură 
ce clarificăm toate problemele".

Așa cum s-a dovedit în practică, cea 
mai bună pregătire a producției anu
lui viitor o constituie realizarea inte
grală a planului pe anul in curs. Iată 
de ce, dezbătind sarcinile de plan pe 
1983, adunările generale din întreprin
deri trebuie să analizeze, in spirit cri
tic și autocritic, rezultatele obținute 
în realizarea planului și bugetului de 
venituri și cheltuieli in perioada care 
a, trecut din acest an, măsurile ne
cesare pentru recuperarea neîntirziată 
a restanțelor înregistrate și îndepli
nirea integrală a planului pe 1982. 
Dezbaterile din adunările generale 
trebuie să se desfășoare intr-o at
mosferă de lucru, să se afirme ca un 
moment însemnat pentru intărirea și 
dezvoltarea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi-

nanciare, pentru creșterea răspunde
rii organelor de conducere colectivă 
și a fiecărui om al muncii in reali
zarea tuturor indicatorilor de plan. 
Nu există probleme tehnice, econo
mice, organizatorice sau de altă na
tură care să nu-și găsească soluțio
narea atunci cind sint supuse dezba
terii colective. Iar acum, aceste pro
bleme, referitoare in principal la pre
gătirea producției anului viitor, vi
zează, in lumina exigențelor formula
te de secretarul general al partidului, 
o serie de sarcini de maximă actua
litate și importanță pentru întreaga 
economie. Să ne referim fie și numai 
pe scurt la cîteva dintre ele.

în centrul atenției adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii trebuie să 
se situeze, în primul rind, problema 
realizării producției fizice la toate 
sortimentele planificate, a productiei- 
marfă vîndute și încasate. De maximă 
importanță sînt, in acest sens, măsu
rile ce se stabilesc pentru realizarea 
cu prioritate a producției pentru ex
port și crearea condițiilor pentru va
lorificarea eficientă a produselor ro
mânești pe piața externă, precum și 
înfăptuirea programelor privind dez
voltarea bazei de materii prime și 
energetice. Ținînd seama că dezvol
tarea economică a tării in 1983 se ba
zează pe asigurarea din resurse inter
ne a 90 la sută din necesarul de ener
gie primară, o atenție deosebită se va 
aco-da realizării unei producții cit 
mai mari de cărbune, minereuri, pe
trol și energie electrică obținută în 
special pe cărbune și in centrale hi
droelectrice.

în același timp, în dezbaterile din 
adunările generale un accent deosebit

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Minerii de la Lupoaia vor săr
bători in curînd ieșirea la pen
sie a șefului brigăzii lor din a- 
batajul 73, Matei Aurelian. Des
toinicul miner a ținut însă ca 
pină ini ultimele zile de muncă 
în subteran să facă dovada ab
negației, a dragostei față de me
seria căreia i-a dedicat atiția 
ani de viață. Printr-o impresio
nantă voință, el a reușit să rea
lizeze, împreună cu ortacii săi, 
in ultima lună de activitate in 
subteran, o producție de 42 000 
tone cărbune și o înaintare cu 
complexul mecanizat in abataj 
de 123 metri liniari. Ceea ce con
stituie recordul anului in mate
rie, in bazinul Motrului.

Conducerea brigăzii a fost 
preluată de tinărul Nlcușor 
Brăiloiu, care ține acum să nu 
fie mai prejos decit înaintașul 
său, reallzînd și el, cu aceiași 
ortaci, o producție record.

Acestei frumoase ștafete mi
nerești, un călduros „Noroc 
bun !".

Intru potolire
Lucrind ca mecanic de utilaj 

greu la Oficiul județean de gos
podărire a apelor Covasna, Dinu 
Apostol a crezut că trebuie să 
aibă „greutate" și in cadrul că
minului de nefamiliști din mu
nicipiul Sf. Gheorghe. unde lo
cuia. Intr-o zi a provocat un 
scandal de pomină pe coridoare
le și pe casa scării din cămin, 
improșcînd in dreapta și-n stin
gă tot felul de injurii și amenin
țări. Același lucru l-a încercat 
și la apariția oamenilor , legii, 
dar acestora le-au sărit in 
tor ceilalți locatari și l-au 
bilizat pe scandalagiu. A 
judecat și condamnat la 
luni închisoare.

aju- 
imo- 
fost 
șase

I
I

Cui deschidefi 
ușa ?

Soneria de la ușa unui apar
tament dintr-un bloc din Piața 
Victoriei din Birlad îl face pe 
copilul gazdei să deschidă ușa.

— Ce faci, puișor? Nu ți-e 
urit singur-singurel acasă ?* — îl 
întreabă musafirul din ușă.

— Nu mt-e urit, nene I

ticu și mămica _ ta că ești
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Bravo l Mi-au spus mie tă- 
...Z....... ... un

băieței curajos. Tocmai am venit 
din partea lor, că sint prieten 
Cu amândoi, să-mi dai ca să le 
duc casetofonul, ceasul lui mă-. 
mica, țigările și bricheta.

Puștiul se uită o clipă nedu- 
merit la „nenea" din ușă, dar 1 
acesta dă semne de nerăbdării* 1- '• ] 

— Hai, puișor, hai repejor că 
mă grăbesc, mă așteaptă tăticu 
și mămica...

în județul Tulcea, recoltarea po
rumbului s-a încheiat. Există insă un 
decalaj mare între recoltare și 
transportul producției din cimp. 
Luni, 1 noiembrie, se mai aflau sub 
cerul liber 56 766 tone porumb.

Duminică, 31 octombrie, am urmă
rit în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Dăeni cum se desfă
șoară transportul porumbului. „Mal 
avem in cimp, depozitat în grămezi 
pe coceni, aproximativ 6 000 tone po
rumb știuleți — ne spunea tovară
șul Vasile Dumitriu, președintele 
consiliului unic. Și astăzi, cu toate 
că e duminică, in toate unitățile se 
lucrează din plin la transportul pro
ducției din cimp". într-adevăr. pe 
solele cooperativei agricole Dăeni 
erau un furnicar de oameni, nume
roase autocamioane", tractoare cu re
morci și atelaje. ..Anul acesta — ne 
spunea Simion Rîciu, președintele coo
perativei — avem o producție foarte 
bună. Depășim planul pe cele peste
1 000 hectare cultivate cu porumb cu 
aproximativ 1 000 kg la hectar. Este 
și motivul pentru care transoortul nu. 
a putîit ține pasul Cu recoltarea. Cu 
toate că am încheiat culesul, mai 
avem în cimp aproape 900 tone de po
rumb știuleți. Astăzi însă transpor
tăm porumbul cu 5 autocamioane. 13 
tractoare cu cite două remorci și 20 
de atelaje. Numai astăzi, plnă la că
derea serii, vom căra din cîmo peste 
200 tone porumb. Am organizat trans
portul șl pe timpul nopții. în cel 
mult trei zile, tot porumbul va ajun
ge in baza de recepție și în pătule".

Nu în același fel se lucra la coo
perativa Ostrov din același consiliu 
agroindustrial. La ora prinzului, pe

Venind acasă, tăticu și mămi
ca au încremenit: „Care nene? 
Ce prieten ? Cum arăta ?“.

Răspunsul aveau să-l afle de 
la miliție.. Nu era altul decit un 
escroc din Tecuci, care se „spe
cializase" în astfel de vizite ne
poftite...

i

I
1
I

Tulburelul
pe șosea

Pieton să fii, tulburelul tot te 
pune jos. Uneori chiar în mijlo
cul șoselei. Cu consecințe dintre 
cele mai grave. Iată trei întim- 
plări din județul Alba. Ioan B. 
din Cimpeni, băut zdravăn, a 
încercat să traverseze șoseaua 
fără să se asigure. Izbit de un 
autobuz, a ajuns la spital. Tot 
la spital a ajuns și Crețu P., care 
a întrecut măsura și a luat-o pe 
stradă ca pe islaz, izbindu-se de 
un autoturism, In schimb, loan 
F. din Alba Iulia a intrat în plin 
intr-un autocamion și izbitura 
i-a fost fatală.

Lăsați tulburelul să se limpe
zească I Apoi, cu măsură...

1
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I
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Doftoroaia 
din Cîrlibaba I

I

Prezențe active și absențe „motivate*?
însemnări din municipiul Vaslui privind modul în care participă 
unele cadre de conducere din întreprinderi la activitatea 

organizațiilor de bază din care fac parte
..Orice director de întreprindere 

trebuie să poată fi și activist de 
partid ; trebuie asigurată participarea 
sa la activitatea de partid, astfel in
cit oricînd să poată să fie promovat 
în activul de partid" — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu într-una 
din cuvîntările sale.

Pornind de la o asemenea cerință, 
ne propunem să ne ocupăm in anche
ta de față de modul cum participă 
cadrele de conducere din unele în
treprinderi ale municipiului Vaslui 
la viața de organizație, în ce măsură 
raportează ele in fața comuniștilor 
asupra felului în care își îndeplinesc 
îndatoririle ce le revin.

Așadar, cum dint repartizate ca
drele de conducere pe organizații de 
bază ? Care este eficiența activității 
lor în aceste organizații ? Unul din
tre interlocutorii noștri, tovarășul 
Viorel Gologan, director tehnic la 
întreprinderea mecanică, ne propune 
să discutăm mai întîi despre reparti
zarea cadrelor : „Se acoperă, prin a- 
ceastă1 repartizare cu cadre de condu
cere economice și tehnice, pe cit po
sibil, organizațiile mari, din sectoarele 
de bază ale unității noastre. Este nor
mal să fie așa. Participarea noastră 
ca membri de partid la viața de or
ganizație din aceste secții e un bun 
prilej de a ne intilni și conlucra mai 
des și mai strins cu ceilalți comuniști 
spre a examina împreună situația în
deplinirii sarcinilor de plan, a tutu
ror celorlalte sarcini și a căuta, tot 
împreună, prin folosirea celor mal 
bune metode și mijloace ale muncii 
politico-organizatorice și educative, 
să asigurăm aplicarea soluțiilor asu
pra cărora am convenit".

Aici, ca și în alte unități economi
ce din Vaslui, membrii de partid cu 
funcții de conducere nu se limitează 
numai la a participa regulat Ia adu
nările organizațiilor de bază, la a lua 
cuvîntul in cadrul acestora pentru a 
dezvălui lipsuri și greșeli, a propune 
soluții de înlăturare a acestora ; ei 
s-au integrat . în eforturile comuniști
lor de a rezolva sarcini concrete, pun 
umărul și participă direct, nemijlocit 
la depășirea unor dificultăți. Astfel, 
directorul tehnic, care face parte din 
organizația de bază debitare, a coor
donat întreaga activitate de mutare 
a secției intr-un nou spațiu, a con
ceput noi dispozitive, scule de lucru, 
care au fost executate prin autodo- 
tare și care au dus la creșterea pro
ductivității muncii. în calitatea sa de 
secretar adjunct al comitetului de. 
partid din întreprindere a informat 
întotdeauna pe comuniștii .din orga
nizația de bază din care face parte 
despre preocupările comitetului de 
partid, hotărîrile adoptate de acesta, 
concluziile diferitelor colective de 
control venite în întreprindere ș.a. *

La secția prelucrări manometre in
dustriale de la întreprinderea de a- 
parate de măsură și control, unde, la 
un moment dat, costurile de produc
ție, erau ridicate, contabilul-șef, Con
stantin Zaharia, și directorul comer
cial, Iulian Brăescu, au primit sarci

na să efectueze analize economice, 
să explice detaliat, convingător co
lectivului secției, prin prisma exi
gențelor noului mecanism economi- 
co-financiar, direcțiile de acțiune, 
ceea ce a și determinat încadrarea 
în consumurile admise, realizarea de 
importante economii de materii pri
me și energie.

Pentru intensificarea participării 
cadrelor de conducere din întreprin
deri la întreaga viață a organizațiilor 
de bază din care fac parte este sem
nificativă preocuparea comitetelor de 
partid de la I.A.M.C. și I. M. Vaslui 
care s-au îngrijit să le încredințeze 
acestora diferite sarcini concrete pe 
linia muncii lor ca membri de partid.

VIAȚA DE PARTID
ca propagandiști, membri de partid 
cu diferite sarcini în organizațiile de 
masă și obștești, în consiliul oame
nilor muncii și altele.

Pe parcursul documentării noastre 
am întîlnit și cazuri in care cadrele 
cu munci de răspundere sint „gru
pate" într-o singură organizație de 
bază, de regulă, cuprinzind membrii 
de partid din categoria de personal 
așa-numit C.A.F. — conducere, admi
nistrativ, funcționari. Spre exempli
ficare ne vom referi la întreprinderea 
„Textila" și întreprinderea de con
fecții. Acest mod de repartizare a ca
drelor de conducere în cadrul unei 
singure organizații de bază ne de
termină să revenim la o remarcă pe 
care a făcut-o, la un moment dat, 
directorul tehnic de la întreprinde
rea mecanică : „Nu cred că e normal 
ca toate cadrele de conducere să facă 
parte din aceeași organizație de bază. 
S-ar ajunge la situația necorespun
zătoare în care acestea se intilnesc in 
consiliul oamenilor muncii, în biroul 
executiv, in ședințe operative și a- 
poi si in ședințe de partid și de sin
dicat".
• O experiență pozitivă în privința 
aspectului la care ne referim există 
— așa cum, am relatat — pe platfor
ma industrială din zona Rediu a 
Vasluiului. Rămîne insă ca această 
experiență, cu foloase evidente în 
munca de partid, să fie extinsă și în 
cealaltă zonă industrială a orașului : 
la textile și confecții. Iar mijlocitor 
și factor răspunzător de acest lucru 
poate și trebuie să fie comitetul mu
nicipal de partid.

Crearea condițiilor organizatorice 
de participare a cadrelor cu funcții 
de răspundere la viața internă a or
ganizației de bază din care fac parte 
nu rezolvă problemele de la sine. 
Este necesară, absolut necesară 
și obligatorie, angajarea respon
sabilă, intr-un înalt spirit de disci
plină de partid, a fiecărui membru 
de partid învestit cu funcție de con
ducere în activitatea organizației de

bază din care face parte, punerea in 
valoare in cadrul acesteia a pregăti
rii profesionale și politice, a compe
tenței, spiritului de organizare și de 
inițiativă al fiecărui cadru de condu
cere in parte. Ceea ce nu am intilnit 
însă la Combinatul de fire sintetice.

împreună cu secretarul organizației 
de bază de la mecano-energetic, 
schimb de zi, tovarășul Georgel Pos- 
tirnac, am încercat să deslușim în 
ce constă participarea directorului 
unității, tovarășul Mircea Ciobanu, 
la viața organizației al cărei membru 
este. Am răsfoit împreună registrul 
cu procesele verbale de la adunările 
generale de partid. Au rezultat doar 
două prezențe la două adunări : in 
luna ianuarie, cind a luat și cuvîn
tul, și in luna februarie, cind a fost 
desemnat candidat pentru a fi ales 
în comitetul de partid din combinat, 
încolo, doar mențiuni de genul : „în
voit", „în delegație", „a fost anun
țat", mențiuni care apar mereu în 
convocatoare sau în procesele verba
le. învoit — de cine ? In delegație 
— de ce tocmai atunci cind are loc 
adunarea generală de partid, planifi
cată, dealtfel, din timp ? Astfel de 
absențe nu sint decit — o spunem 
clar, răspicat — încălcări ale unora 
din îndatoririle elementare ce revin 
din „Statutul partidului" fiecărui 
membru de partid, indiferent de 
funcția pe care o deține. Și apoi pro
blemele dezbătute în organizație, 
precum repararea la timp și de cali
tate a mașinilor și utilajelor, ridica
rea calificării profesionale, amplifi
carea acțiunii de economisire a ma
teriilor prime șl energiei, întărirea 
disciplinei muncii și de partid nu se 
află oare și pe agenda de lucru a 
directorului ? Intervenția din inte
riorul organizației de bază, prin mo
bilizarea tuturor forțelor acesteia l-ar 
fi ajutat pe director să-și îndepli
nească mai bine chiar propriile în
datoriri.

în discuția avută cu tovarășul 
Mircea Ciobanu, la comitetul de 
partid din combinat. în prezența to
varășului Dumitru Kădescu, secretar 
al comitetului municipal de partid, 
s-a subliniat că absențelor de la adu
nările genferale, cit și din munca cu
rentă a organizației din care face 
parte li se adaugă și participarea sa 
sporadică la ședințele biroului comi
tetului de partid din combinat, pre
zența sa la asemenea ședințe fiind 
certă doar atunci cînd la ele partici
pă și activiști ai comitetelor județean 
sau municipal de part'd. Afirmația 
pe care a făcut-o : „Sint alături de 
viața de partid, particip de fiecare 
dată și mă implic in viața de orga
nizație la toate nivelurile" poate fi 
considerată nu mai mult decit o sim
plă afirmație. Tocmai de aceea in 
carnetul de reporter cuvintul alături 
apare scris între ghilimele : „alături" 
și nu în miezul vieții de organizație. 
Deocamdată, desigur.

Virgil GHEORGHITA

HANURI ȘI CABANE TURISTICE ÎN JUDEȚUL MUREȘ
în județul Mureș, una dintre cele 

mai pitorești și interesante zone tu
ristice din țara noastră, atrăgătoare 
hanuri și cabane își așteaptă oas
peții in tot timpul anului. La B km 
de Tg. Mureș, pe șoseaua interna
țională E 15 spre Brașov, lingă o 
pădure seculară, se află hotelul 
„Sfejăriș" cu 50 locuri de cazare, cu 
încălzire centrală și restaurant.

Pe aceeași rută, la 23 km de Tg. 
Mureș, in localitatea Bălăușeri, în
tr-o regiune viticolă, hanul „Dealul 
viilor" dispune, de asemenea, de 
camere confortabile, cu încălzire 
centrală, un restaurant și o bra
serie.

în localitatea Sovata-sat se află 
renumitul han „Ursul negru" cu 80 
de locuri de cazare in cele 36 ca
mere dotate cu încălzire centrală, 
restaurant, cafe-bar și cofetărie.

în apropierea localității Răstollța, 
situată in splendidul defileu al Mu
reșului, pe drumul național Tg. Mu
reș — Toplița, km 63, cabana „Gă.- 
lăoaia" este un loc de popas liniș
tit și reconfortant.

De asemenea, in orașul Luduș, 
cabana „Stejarul" — situată intr-un 
cadru natural pitoresc — oferă tu
riștilor o bună găzduire. Hotelul „Stejari?"
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( La 21 noiembrie - alegerile be deputați in consiliile populare

Intr-un tllmat de responsabilitate 
socială și angajare civică

AU ÎNCEPUT ÎNTÎLNIRILE 
DINTRE CANDIDAȚI

Șl ALEGĂTORI
Ieri, 1 noiembrie, ou început să se desfășoare în 

întreaga țară intîlnirile dintre alegători și candidați 
pentru alegerile de deputați de la 21 noiembrie. Pri- 
iej de analiză deschisă, democratică a împlinirilor cu 
care se încheie actualul mandat al consiliilor populare 
comunale, orășenești și de sector, intîlnirile se consti
tuie, totodată, in dialoguri concrete, active asupra per
spectivelor dezvoltării localităților, bunei îngrijiri, apli
cării fructuoase in viață a principiilor autoconducerii, 
autogospodăririi, autofinanțării și autoaprovizionării te
ritoriale.

Ideea centrală ce se desprinde încă de la primele 
intilniri ce au avut loc este aceea a Conlucrării cit 
mai largi și cit mai directe intre viitorii deputați și ce
tățeni pentru stabilirea unor acțiuni de ordin practic, 
a unor soluții concrete cit mai eficiente vizind progresul 
fiecărei localități, precum și pentru aplicarea acestor 
soluții, cu forțe unite, cu o largă participare a mase
lor de alegători, in condițiile afirmării cit mai puterni
ce a spiritului critic și răspunderii patriotice a fiecărui 
cetățean.

Instantanee de la întîlnirea candidaților cu alegătorii din circumscripția electorală nr. 3 din sectorul 1 
Foto : E. Dichiseanu

Dialogul care a avut loc 
ieri (1 noiembrie) în ca
drul întîlnirii desfășurate 
în circumscripția electora
lă nr. 22 din sectorul 3 
al Capitalei între alegători 
și-candidații F.D.U.S. pen
tru alegerile de la 21 no
iembrie — Nicolae Meiu, 
strungar la întreprinderea 
de mașini-unelte și agre
gate București, și Ștefan 
Poteră, sticlar la între
prinderea de sticlă Bucu
rești — a cuprins un evan
tai larg de probleme de 
un deosebit inters cetățe
nesc : de gospodărire și 
Înfrumusețare a domeniu
lui public, de aproviziona
re și prestări-servicii, de 
întreținere a fondului lo
cativ. de curățenie și igie
nă, de păstrare a ordinii 
publice, de respectare a 
disciplinei în construc
ții etc. Schimbul de opinii 
— deschis, democratic — a. 
cuprins atit bilanțul rea
lizărilor de pînă acum, de 
la precedentele alegeri, cit 
mai ales propuneri pentru 
viitor. Din bilanțul reali
zărilor am reținut : ame
najarea și întreținerea a 
două parcuri și 4 terenuri 
de joacă pentru copii ; 
prestarea mai multor ore 
de muncă patriotică la cu

rățenia și gospodărirea 
străzilor și aleilor, la 
plantarea de pomi, flori și 
arbuști ; colectarea a 12 
tone de fier vechi și- de
șeuri de hîrtie. Dintre pro
puneri am notat : prezen
ța mal activă a deputatu
lui și a reprezentanților 
serviciilor de specialitate 
din cadrul primăriei de

lor la I.L.F. șl respectarea 
graficelor de aproviziona
re la magazinele alimen
tare (Gh. Vasiluță, in
structor voluntar în ca
drul circumscripției) ; 
participarea oamenilor 
muncii din Întreprinde
rile din zonă la întreți
nerea bazei materiale diii 
parcurile și locurile de

Propunerile edilitare de azi 
— realizările de mîine

sector la rezolvarea pro
blemelor de interes gene
ral din circumscripție 
(Vasile Ioniță, membrif 
în corhitetul de cetă-e 
țeni) ; repararea1 trotua
relor și a gurilor de ca
nal, acțiune la care să 
participe și cetățenii din 
cartier (Gheorghe Cos- 
mcscu, pensionar) ; un 
control mai sistematic din 
partea activului consiliu
lui, popular asupra acti
vității comerciale, in spe
cial în legătură cu sorta
rea prealabilă a mărfuri-

joacă (Ștefania Ghirdă, 
secretar al unei organi
zații de partid de la în
treprinderea de sticlărie 
București) ; antrenarea 

■ ituturor cetățenilot la ac
țiunile obștești în ca
drul circumscripției (Ion 
Barbu, președintele co
mitetului de cetățeni) ; 
I.C.R.A.L.-ul Să se anga
jeze doar la atîtea lu
crări cite poate executa ; 
acum se încep multe lu
crări. dar puține sint ter
minate. întîrziindu-se e- 
fectuarea reparațiilor

(Mircea Florian, strada 
Năzuinței nr. 6).

Participanții la adunare 
nu s-au mulțumit insă cu 
simpla formulare a pro
punerilor — a căror listă 
e mult mai lungă. Ei au 
coiturat și măsuri con
crete de îndeplinire a lor. 
Dintre primele acțiuni 
stabilite cu acest prilej 
am reținut : prima ’dumi
nică din această lună să 
fie declarată, în cadrul 
circumscripției, ca zi ’de 
curățenie, urmînd să fie 
antrenată la această acțiu
ne întreaga populație din 
cartier; cetățenii din cir
cumscripție să colecteze 
și să predea la întreprin
derea de valorificare a 
materialelor recuperabile 
și refolosibile cantitățile 
de 300 kilograme deșeuri 
de hîrtie, 4 000 kg fier 
Vechi și deșeuri textile.

‘Aceste prirti’e acțiuni 
denotă că dialdgul de ieri 
a fost un dialog al fapte
lor, toți participanții an- 
gajîndu-se să participe la 
îndeplinirea propunerilor 
formulate, garanția ma
joră a faptului că ideile 
de astăzi vot deveni 
realizările de mîine.

Mihai IONESCU

Cu sprijinul activ al cetățenilor
O circumscripție electorală obiș

nuită din București : nr. 4 din sec
torul 2. Adică, o zonă veche a ora
șului (Tunari), in care noul a pă
truns — și va pătrunde în conti
nuare — odată cu construcțiile de 
blocuri rnoderne, cu ansamblurile 
social-culturale ce-i îmbogățesc 
zestrea edilitară, cu magazinele și 
piețele spațioase, cu străzile și 
bulevardele, largi, permițînd o cir
culație fluentă, cu locuri altădată 
părăginite care au devenit spații 
verzi ori cultivate cu legume.

Pe fondul reliefării schimbărilor 
care s-au produs în aspectul și via
ta cartierului. în condițiile de trai 
ale oamenilor, s-a desfășurat ieri 
întîlnirea dintre alegători și cei doi 
candidați la mandatul de deputat 

consiliul popular al sectorului —

Victor Jugănaru, directorul filialei 
Băncii Naționale, și ing. Ion Andro- 
nache, șef de șantier la Institutul 
de studii șl proiectări hidroenergeti
ce. A fost o adevărată întilnire de 
lucru, în cadrul căreia numeroșii 
vorbitori au adus in atenția viitoru
lui deputat — indiferent care dintre 
cei doi va fi ales — o sumedenie 
de propuneri, oferindu-și ei înșiși 
sprijinul activ pentru soluționarea 
lor. Un exemplu : amenajarea 
spațiilor din jurul unor blocuri 
recent terminate, pe care construc
torii șantierului nr. 2 au lăsat ur
mele neglijentei. „Propun — a sus
ținut tovarășul Vasile Olteanu, 
președintele comitetului de cetă
țeni — ca ridicarea resturilor de 
materiale lăsate de constructor Pe 
strada Năstase Pamfil să fie efec

tuată operativ. încă înainte de ale
geri, cu sprijinul nostru, al tuturor". 
„Oricare dintre deputați va fi ales, 
va trebui să muncească serios pen
tru a se înfăptui propunerile for
mulate. Va avea' în acest sens spri
jinul și participarea noastră, a tu
turor" — a adăugat, în numele cetă
țenilor din circumscripția nr. 4 
alegătorul Gheorghe Ștefănescu.

Așa cum s-a precizat în cursul 
adunării, propunerile formu'ats de 
cetățeni sint evidențiate neintirziat. 
pe probleme, la comitetul execu
tiv al consiliului popular de sector, 
urmărindu-se îndeaproape soluțio
narea lor operativă. Mai mult, au
torii lor vor fi informați. în cel 
mai scurt timp, asupra modalități
lor adoptate in acest scop.

Maria BABOIAN /

din 
_______ t_ _¥__ ....... . nici 
o meserie și n-avea nici in clin, 
nici în mânecă cu medicina. Dar 
asta n-a impiedicat-o să dea

N-avea Paraschiva Rusu 
Cîrlibaba, județul Suceava, i

I
!
1
I
i

sfoară-n țară precum că e mare 
„specialistă" in întreruperi de 
sarcini. Atit de... specialistă, in
cit unor.femei le-a pus viața in 
pericol ți a trebuit să intervină 
medicii, cu mari eforturi, pentru 
a le salva viața. Dar baba din 
Cîrlibaba (deși nu era chiar 
babă, dar nu-i displăcea că i se 
zicea așa, considerând asta un 
semn de recunoaștere a „expe
rienței" sale) a tost depistată 
tocmai cind se aștepta mai pu
țin. Și astfel, doftoroaia din 
Cîrlibaba a fost „internată" in
tr-un loc anume pentru un „tra- 

care s-o lecuiască.

I

i
i

lament"

Plus 461 de zile
!din închisoare cu 461Ieșind ... .

de zile înainte de ispășirea în
tregii pedepse, Rudolf Gabor din 
~ ...................... va

va
i

ui-
nu

I
I
I

Tg. Mureș făgăduise că se 
face băiat de treabă, că se 
apuca de o muncă cinstită.

Dar „băiatul" a zis, el a 
tat. La cei 24 de ani ai săi 
numai că n-a încercat să-și facă 
încrl un rost, dar a rivnit Și la 
bunul altuia. Mai exact — după 
cum ne scrie procurorul Mircea 
Pașca — „s-a furișat intr-o cen
trală termică și i-a sustras din 
buzunarul fochistului Laszlo Al
bert retribuția pe care acesta o 
primise in ziua aceea. Făptașul 
a fost prins ascuns-in holul unui 
bloc din apropiere. Ajuns din 
nou in fața instanței de judeca
tă, a fost condamnat, fiind reci
divist, la 3 ani și 3 luni închi
soare. la care se adaugă și „res
tul" de 461 de zile din preceden
ta pedeapsă.

I
I
I
I
I
I
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PORUMBUL -
*

tulcea : Culesul s-a încheiat, acum 
trebuie intensificat transportul!

giurgiu: Prioritate livrărilor
la fondul de stat

cimp, la încărcarea celor cîteva mij
loace de transport se aflau doar cîți- 
va cooperatori. Satul era insă plin 
de oameni care se plimbau de colo- 
colo. La sediul cooperativei i-am in
tilnit pe președintele loan Ocneru și 
pe inginerul șef Victor Staicu. întoc
meau niște situații cerute de banca 
agricolă. Dacă nimeni nu se ocupă de 
organizarea muncii, e firesc ca oame
nii să lucreze după bunul lor plac. Pe 
solele acestei cooperative se află pes
te 500 tone porumb netransportat. 
Duminică s-au cărat doar citeva zeci 
de tone, deci s-a pierdut o zi bună 
de lucru.

Pentru a se intensifica transportul 
porumbului, comandamentul jude
țean pentru agricultură a luat măsuri 
de suplimentare a mijloacelor de 
transport, repartizind pentru această 
lucrare încă 100 de autocamioane 
din unitățile industriale ale județu
lui. Acestea au fost dirijate spre u- 
nitățile agricole din consiliile agroin
dustriale Mihail Kogălniceanu. Mah- 
mudia și Babadag, unde mai sint 
cantități mari de porumb in cimo. 
Bazele de recepție funcționează in 
aceste zile 24 din 24 ore. S-au orga
nizat platforme înclinate centru gră
birea descărcării mijloacelor de trans
port nebasculabile. De asemenea, la 
transportul producției din cimp sint 
folosite aproape 1 000 atelaje ale coo
perativelor și ale membrilor coope
ratori. Se apreciază că în 4—5 zile 
întreaga cantitate de porumb va fi 
pusă Ia adăpost.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii”

mai repede din cîmp la adăpost!
COMPETIȚIA RECOLTEI

în seara zilei de 30 octombrie, după 
datele centralizate la Direcția agrico
lă a județului Giurgiu se mai afla in 
cimp o cantitate de peste 23 000 tone 
de porumb, ce-i drept bine pus pe 
paturi de coceni, cu pază asigurată. 
Pină la această dată se livrase la 
fondul de stat o cantitate de 135 000 
tone, marea majoritate a cooperative
lor agricole care au terminat recol
tarea achitindu-se în primul rînd de 
această îndatorire patriotică. Ba mai 
mult, ca răspuns la sprijinul generos 
al statului, foarte’ multe unități, ținînd 
cont de producția bună realizată, au 
livrat mari cantități in plus. Printre 
acestea se număra cel.e de la Vlad 
Țepeș, Vieru, Putineiu, Braniștea, 
Valea Bujorului, Greaca, Cucuruzu, 
Vidra, Ogre2eni. De exemplu, C.A.P. 
Călugăreni, care a realizat o produc
ție de peste 10 000 kg porumb la hec
tar, a livrat suplimentar la fondul de 
stat o cantitate aproape dublă față de 
cea contractată.

întrucit recoltarea porumbului este 
pe sfîrșite și în județul Giurgiu, in 
aceste zile se impune un efort supli
mentar la transportul producției din 
cîmp. în consiliile agroindustriale Fră
țești, Giurgiu, Putineiu, Izvoarele șl 
Ghimpați există pe cimp. sub cerul 
liber, aproape 20 000 tone, cantitate ce 
reclamă o maximă operativitate la 
transport. Situația amintită nu se da
torează unor defecțiuni de organizare 
față de alte consilii, unde, în cea mai 
mare parte; porumbul a fost pus la 
adăpost în unitățile amintite s-a rea
lizat cea mai mare producție de po
rumb și, firesc, cantitatea de trans
portat este mult mai mare. Sint însă 

unități unde ritmul transportului este 
extrem de lent. La C.A.P. Răsuceni 
sint în cîmp aproape 2 500 tone de 
porumb. Dacă ar trebui, ca această 
cantitate să se transporte numai cu 
atelajele/— toate mașinile au fost 
concentrate la sfecla de zahăr — se va 
mai căra porumb și pe zăpadă. O si
tuație la fel de nesatisfăcătoare se 
constată și la C.A.P. Stoenești. Aici, 
pentru ca întreaga recoltă să ajungă 
repede în magazii ar trebui ca ritmul 
de lucru să fie dublat. Destul de lent 
se desfășoară transportul porumbului 
din cimp și in cooperativele agricole 
Tomulești și Cucuruzu. Se muncește 
intens și la I.A.S. Prundu. Totuși, 
aici este nevoie de o mai mare con
centrare de forțe, pentru că, la pri
mele ploi, transportul porumbului de 
pe terenurile din fosta baltă Greaca 
devine aproape imposibil.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a transferat în zonele 
amintite mijloace suplimentare de 
transport ; totodată, aii fost aduse 
din unitățile industriale ale ora
șului Giurgiu mașini de încăr
cat. S-a. stabilit, de asemenea, ca 
majoritatea mașinilor ce transportă 
porumbul să aibă posibilități de 
basculare pentru ca fiecare să facă 
cite 4 și chiar 5 drumuri pe zi. în 
cursul zilei de luni, 1 noiembrie, s-a 
ajuns Ia o viteză de transport de 
8 700 tone, fapt ce dă garanția că în 
citeva zile bune de lucru va fi pusă 
la adăpost întreaga recoltă de po
rumb.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

Drumurile Bărăga
nului ialomîțean par 
in aceste zile de aur, 
s-au transformat în 
riuri pe care curge 
prețiosict metal. Se 
transportă porumbul 
de pe ultimele supra
fețe din cele 86 774 
hectare pentru a fi de
pozitat în hambarele 
țării. Aceste zile de 
finiș, cind fiecare coo
perativă agricolă de 
producție sau I.A.S. 
se pregătesc să tragă 
linia și să adune pen
tru a raporta produc
ția obținută, au ceva 
din finalul curselor ci
cliste, cind plutonul cu 
evadații din caravană 
se urmăresc cu coada 
ochiului pentru a gă
si culoarul cel mai fa
vorabil spre linia de 
sosire...

Cert este că din pri
măvară, de la semă
nat și pină mai acum 
citeva zile, cei din 
Munteni Buzău ur
măreau cum cresc la
nurile vecinilor din 
Sărăței, cel din Grin- 
du urmăreau pină un
de vor urca ștacheta 
cei din Girbovi, iar cei 
din Smirna vor să 
ciștlge bătălia cu cei 
din Miloșești. Opțiune 
pentru un loc pe po
dium au luat și coo
peratorii din Gheor

ghe Doja. Acestora li 
se mai adaugă și al
ții care vor trece de
8 000 kilograme po
rumb boabe la hectar. 
Intre unitățile de stat 
se pare că I.A.S. Ba
laciu nu va mai putea 
fi prins, cele aproape
9 000 kilograme con-

în Bărăganul 
iaiomițean

stltuind un avantaj ce 
nu poate fi remontat 
ușor, dar deși e toam
nă „bobocii" nu s-au 
numărat incă în tota
litate. Lupta cea mai 
strinsă va fi insă in
tre consiliile unice 
agroindustriale. Cine 
va ieși primul ? Gri- 
vița sau Balaciu, Co- 
cora ori Girbovi 7... 
Cosimbeștiul are și el 
șansele sale. Cine va 
ciștiga această bă‘ălie, 
desfășurată sub sem
nul celei mai depline 
sportivități, vom afla 
in curind. Cert este că 
în această toamnă 
multe recorduri vor fi 
doborite. Pe mii de

hectare, pămîntul Bă
răganului ialomițean 
va da peste 10 000 ki
lograme de porumb la 
hectar.

Cind treci prin Grin- 
dw ești intrebat dacă 
cei din Munteni Bu
zău vor face peste 
9 000... Întrebarea ți-a 
mai fost pusă și la 
Cocora, și la Balaciu, 
și la Smirna. Fiecare 
președinte de C.A.P. 
sau director de I.A.S. 
îți spune o cifră (una 
de ultimă oră : la 
Smirna — 11000 kg
porumb boabe la ha .'), 
o cifră , care are in 
spatele ' ei rezervele 
necesare finișului. Pi
nă cind se va ajunge 
la punctul de sosire 
nu mai este mult, iar 
această competiție a 
muncii și hărniciei 
este la fel de pasio
nantă ca orice între
cere si are frumuse
țea ei.

Este de aur in aceste 
zile Bărăganul ialomi
țean, dar din cel mai 
pre'ios metal sint oa
menii săi, oameni ce 
vor să pună in uriașul 
hambar al tării cit mai 
multe roade pentru a 
imbelșuga viața tutu
ror.

Mihai V1ȘO1U
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez dumnea
voastră și poporului Republicii Socialiste România salutările mele cordiale 
și frățești și vă doresc noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată 
construirii societății socialiste și prosperității Republicii Socialiste România.

PAL LOSONCZ1
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcat de mesajul amabil și cordial pe care mi 1-ati 
transmis, la 11 septembrie a. c„ cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei 
mele de naștere și vă mulțumesc din inimă pentru gestul dumneavoastră 
Doresc să vă adresez, la rindui meu, cele mai bune urări de continuă sănă
tate și fericire.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă satisfacție mesajul de calde felicitări pe care ați 
binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia investirii mele ca președinte constitu
țional al Republicii Guineea Ecuatorială și a Zilei noastre naționale.

Mulțumindu-vă din toată inima, îmi exprim convingerea că relațiile de 
prietenie și cooperare bazate pe egalitate, care există atit de fericit între ță
rile noastre, se vor întări tot mai mult in viitor.

Vă rog să primiți urările pe care vl le adresez bentru fericirea dumnea
voastră personală și a distinsei dumneavoastră familii, precum și pentru 
bunăstarea poporului frate român.

Cu cea mai înaltă considerație,
OBIANG NGUEMA MBAZOGO

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

t V
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11- ' Profesiunile cincinalului
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12.25 Panoramic economic
12,50 Album coral
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16,05 Viața școlii
16.25 Clubul tineretului
17,15 Cabinet profesional.
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O noua mărturie despre valoarea 
rugbiului românesc

Ne-am deprins cu faptul că echipa 
noastră poate s-o învingă pe aceea a 
Franței, așa că acest ultim succes, cu 
13—9. nu mai are nimic surprinzător. 
Reprezentativa de rugbi a României 
este astăzi redutabilă pentru oricare 
altă formație reprezentativă de pe 
glob, iar un meci pe stadionul Ciu
lești stirnește cel puțin circumspecție, 
dacă nu chiar temeri tuturor adver
sarilor. „Nu mergem la București ca 
să descoperim că românii sînt ca
pabili să joace de la egal la «gal cu 
cei mai buni. Noi/ francezii, știm 
lucrul acesta de mult timp“ — declara 
antrenorul Jacques Fouroux, in urmă 
cu citeva zile, la plecarea echipei 
Franței spre România. După încheie
rea partidei, același antrenor mărtu
risea: „Am pierdut în fața unei înain
tări magnifice"...

Duminică, rugbiștii români n-au 
jucat „de la egal la egal", cl i-au 
dominat ne francezi, iar înaintarea a 
fost. intr-adevăr, magnifică, prin 
forță și mobilitate, prin decizie și 
simț tactic. Se apropia sfîrșitul me
ciului și era contrariant să observi 
că scorul de pe tabelă rămînea de
favorabil formației noastre. în pofi
da puterii și calității jocului acesteia. 
A fost deci „logic", cum remarcau 
dealtfel și francezii, ca scorul să re
devină „normal" în ultimele minute 
ale jocului, pe măsura presiunii ex
traordinare exercitate de rugbiștii 
noștri. Eseul victoriei l-a marcat că
pitanul echipei. Paraschiv. același 
' tocea Paraschiv despre care, in pre- 

area meciului România — Franța 
mn ziarul „Sportul". Dimitrie Calli- 
machi prevedea că este „jucătorul

Presa franceză elogiază victoria și jocul rugbiștilor 
români

PARIS 1 (Agerpres). — Ziarele a- 
părute luni la Paris rezervă spații 
largi meciului de rugbi România— 
Franța de la București, apreciind în 
unanimitate superioritatea „I5“-Iui 
român, care a obținut o victorie me
ritată în fața redutabilei formații a 
„cocoșului galic". Astfel, cotidianul 
„LE FIGARO" remarcă, între altele, 
sub titlul „Tradiție respectată" : 
„Românii au meritat acest succes, 
imprimind de la începutul pină la 
sfîrșitul partidei un ritm și o încleș
tare fizică impresionante".

Jucătorul Laurent Rodriquez de
clară aceluiași ziar : „Remarcabil pra-

în citeva
• La Haskovo (Bulgaria) au în

ceput campionatele europene de hal
tere rezervate juniorilor, la care 
participă peste 100 de sportivi din 20 
de țări.

La categoria 52 kg, halterofilul 
român Dorel Matees a obtinut trei 
medalii de argint: la totalul celor 
două stiluri — 222.500 kg (nou record 
național de seniori), la stilul „smuls" 
— 97,500 kg și la stilul „aruncat" — 
125 kg (nou record național de ju
niori). Pe locul intîi s-a clasat Neno 
Terzinski (Bulgaria), cu 235 kg.

© La Gostyn (Polonia) s-a desfă
șurat o nouă întilnire amicală de 
popice dintre selecționatele de ju

17,40 Muzică populară
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Carnet electoral
20,25 Civica
20,45 Teatru în serial : „O scrisoare 

pierdută14 de I.L. Caragiale. Pre
mieră TV. Spectacol preluat de la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“.

22,00 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,20 Carnet electoral
20,25 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar de operă șl balet, 

Litera F (V)
22,00 Telejurnal

care poate întoarce singur soarta 
unui meci; să sperăm că va prinde 
miine o zi de excepție"...

Să-i felicităm pe toți jucătorii, au
tori ai noii victorii împotriva echi
pei Franței, de la Paraschiv și Dă- 
răban. de la Aldea. Dumitru și Podă- 
rescu, pină la Vasile Ion. A fost un 
risc pe care și l-au asumat antrenorii 
Valeriu Irimescu și Teodor Rădulescu 
cînd l-au titularizat pe tînărul Ion. 
Din cauza acestuia, francezii înscriu 
uneseu mai mult decit norocos. 
Mingea -l-a păcălit pe Ion, a 

■ mai avut ghinionul să și alunece, dar 
ce frumoasă revanșă a obținut con- 
stănțeanul atunci cînd a transformat 
o lovitură de pedeapsă de la 55 me
tri! Așa se face că formația noastră 
națională a mai cîștigat un jucător 
de talent, poate un nou ..Penalty- 
King". după faima lui Constantin...

Meciul România — Franța, 13—9, a 
fost un meci oficial, în campionatul 
european pentru „Cupa F.I.R.A.". 
trofeu pe care-1 va cîștisa. foarte pro
babil. tocmai echioa învingătoare in 
partida de la București. Meciul 
România — Franța a fost totodată si 
un fcFde „meci-test". de confrunta-e 
a valorilor, așa cum se obișnuiește in 
lumea rugbiului. încă o dată, vom 
spune că acest „test", și altele ase
menea. pledează pentru reorezenta~en 
rugbiului românesc in „Turneul na
țiunilor". Noi nu ne rugăm să fim 
primiți în acest turneu; pentru echi
pa noastră vorbesc fantele jucători
lor ei. clasa lor tehnică și rezultate
le de prestigiu...

Valeriu MIRONESCU

gătită, decisă și sprijinită de o linie 
a treia fantastică, echipa României a 
știut să lupte pină la capăt pentru a 
obține o victorie meritată".

„Trebuie recunoscute progresele 
demonstrate de români in jocul lor 
continuă „Figaro". Et sint cei care au 
lansat cele mai multe atacuri la 
mină, pornind de la dominarea lor 
la tușe și in regrupări".

„LE MATIN DE PARIS" notează, 
într-un amplu comentariu : „La 
București, cincisprezecele Franței a 
fost debordat la sfirșitul meciului de 
români, care au dominat in special 
la margine și in regrupări".

...............  A . ■ ■ ................

rînduri
niori și junioare ale României și Po
loniei. Și de data aceasta victoria a 
revenit, in ambele meciuri, echipe
lor românești: la masculin cu 4 956— 
4 716’popice doborîte. iar la feminin 

. cu 2 293—2 259 p.d.
© La Galați s-a disputat a doua 

Întilnire amicală de box dintre e- 
chipele de juniori ale României și 
R.D. Germane. Meciul s-a încheia' 
cu un rezultat de egalitate: 6—6.

• în runda a doua a Olimpiadei de 
șah de la Lucerna (Elveția), echipa 
feminină a României a întilnit for
mația Columbiei, pe care a învins-o 
cu 2.5—0,5.

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. a primit o te
legramă din partea cancelarului fe
deral al Republicii Federale Germa
nia, Helmut Kohl, prin care ii piul- 
țumește cordial pentru felicitările 
transmise cu prilejul alegerii sale in

Cronica
Cu prilejul aniversării zilei forțe

lor de autoapărare ale Japoniei, ata
șatul apărării al acestei țâri la Bucu
rești, colonel Ichiu Inui, a oferit luni 
după-amiază, la Clubul diplomatic, o 
recepție.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură.

Au fost prezenți atașați militari 
aero și navali acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

★
La Teatrul Foarte Mic din Capitală 

a fost deschisă, luni la amiază, expo
ziția fotodocumentară „Michel de 
Ghelderode sau comedia aparențe
lor", manifestare ce vine să marcheze 
împlinirea a două decenii de la moar
tea dramaturgului belgian. Imagini 
fotografice, volume din creația 
scriitorului, traduceri în alte limbi, 
studii critice, afișe oferă o imagine 
reprezentativă a vieții și operei lui 
Ghelderode.. Au rostit alocuțiuni 
scriitorul Dinu Sărâru, directorul 
Teatrului Mic, și Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București.

La, vernisaj au luat parte Ion

PLENARA COMITETULUI DE CONDUCERE AL UNIUNII
COMPOZITORILOR Șl MUZICOLOGILOR

Luni a avut loc plenara Comitetu
lui de conducere al Uniunii compo
zitorilor și muzicologilor, consacrată 
dezbaterii responsabilităților ce re
vin muzicienilor în lumina documen
telor adoptate.de Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. și 
de cel de-al II-lea Congres al Edu
cației Politice și Culturii Socialiste.

A fost discutat și aprobat, de ase
menea, programul de activitate al u- 
niunii.

în încheiere. într-o atmosferă de 
înalt spirit de responsabilitate față 
de sarcinile specifice slujitorilor a-tei 
muzicale, participanții. în numele tu
turor compozitorilor și muzicologilor 
din țara noastră, au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
fie ne-al al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă în care se 
spune. între altele:

Ne angajăm să punem întreaga 
noastră putere de muncă in slujba 
dezvoltării culturii muzicale ca una 
dintre valorile reprezentative ale 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei". inițiat de dumneavoastră, 'sti
mulare de o amploare fără orece- 
dent a talentului și creativității po
porului nostru.

Ca artiști ai României de astăzi, 
punem la temelia creației muzicale

vremea
LACURILE CAPITALEI

Un studiu hidrologic detaliat 
efectuat pe intreg teritoriul țării 
a scos la iveaiă potențialul hidro
energetic valoros al ape,or curgă
toare mici. Studiul releva că și in 
raza municipiului București există 
un asemenea potențial. Toate lacu
rile de acumulare și agrement de 
pe cursul nului Colentina — de la 
Buftea pină la Cernica și Fun- 
deni — au diferențe de nivel care 
pot. fi utilizate pentru producerea 
de energie electrică. Pe riul Dim- 
povița se prevede realizarea unor 
acumulări de apă ce urmează să 
fie amenajate și din punct de ve
dere energetic, începînd cu acest 
an.

in luna octombrie au început lu
crările de construcție la microhi- 
drocentrala Herăstrău, in spațiul 
restrins dintre stăvilarul de pe lac 
și Bulevardul Aviatorilor. Zona de 
amplasare, cvasicentrală, de agre
ment și. in același timp, de ex
ploatare piscicola, pret.nue. cum este 
si firesc, restringerea la maximum 
a șantierului, menținerea nealterată 
a peisajului și păstrarea curățeniei 
in parc și pe drumurile de acces. A- 
ceste exigențe, ca și cele de econo
micitate, au fost luate in calcul la 
întocmirea proiectului de către 
specialiștii Institutului de studii și 
proiectări hidroenergetice Bucu
rești. S-a optat pentru un sistem 
de aducțiune a apei tip „sifon", 
aplicat prima dată in țara noastră 
la amenajările hidrotehnice și care, 
ne explică un specialist in acest 
gen de aducțiune, dr. inginer Ver- 
gilâ Dădu, șeful proiectului, se în
cadrează in parametri de econo
micitate foarte buni. Prin soluția 
constructivă adoptată nu sint afec
tate digurile existente, se reduc 
volumele de excavații și umplu
turi. consumurile de confecții me
talice și. implicit, dyrata de exe
cuție. Totodată, centrala se poate 
realiza fără să fie nevoie de se
carea lacurilor din amonte și aval, 
care sint populate permanent cu 
puiet de pește și fără să necesite 
măsuri speciale de închidere a in
cintei de lucru. Iată și C'teva date 
tehnice : microhidrocent-a'a He
răstrău va avea o putere instalată 
de 183 kW și va produce 760 000 
kWh energie electrică. Este o can
titate suficientă pentru a satisface 
necesitățile energetice pe un an de 
zile a circa 500 de familii. întregul 

această funcție. în telegramă se ex
primă. totodată, speranța sinceră că 
relațiile și colaborarea dintre R.F.G. 
și România se vor dezvolta in Con
tinuare pozitiv, spre binele popoare
lor noastre și vor contribui la o mai 
bună înțelegere reciprocă, la cauza 
păcii in Europa și în lume.

zilei
Găleteanu, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de teatru, un nu
meros public.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră și membri- ai corpului 
diplomatic.

în aceeași zi. Teatrul Foarte Mic a 
fost gazda unui simpozion consacrat 
vieții și creației lui Michel de Ghel
derode.

★
Luni, în sala Teatrului dramatic 

din Galați, s-a deschis cea de-a cin- 
cea ediție a „Colocviului național 
despre arta comediei" — manifestare 
cultural-educativă și artistică înscri
să in Festivalul național „Cintarea 
României", organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, de forurile culturale locale, 
în colaborare cu A.T.M.

Avind ca generic : „Virtuțile civice 
și estetice ale comediei", actuala edi
ție a colocviului, ce se va desfășura 
in perioada 1—7 noiembrie a.c„ va 
beneficia de participarea unor teatre 
de renume din Capitală și din alte 
centre ale țării. (Agerpres) 

generoasele dumneavoastră indicații 
privind afirmarea pe planeta noastră 
a idealurilor de pace, echitate și co- 
laborare internațională, a principiu
lui participării active a tuturor po
poarelor mari și mici la salvgardarea 
și înflorirea culturii și civilizației 
umane.

Bogata istorie de luptă pentru ne- 
atîrnare și progres a poporului nos
tru. tezaurul nepieritor al folclorului 
national, modelele permanente ale 
culturii românești, orientările de o 
importanță inestimabilă pe care le 
aflăm in ooera dumneavoastră de 
strălucit militant pentru înflorirea 
continuă a patriei, pentru cauza so
cialismului și a luptei revoluționare 
pe plan mondial sînt pentru toti mu
zicienii din țara noastră, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități. fundamentul gindirii și sensi
bilității. punctele cardinale ale ori
zontului creator.

Analizînd in spirit critic și auto
critic rezultatele muncii noastre, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom face 
totul pentru a răspunde înaltelor im
perative ale culturii noastre socia
liste. străduindu-ne să contribuim la 
îmbogățirea tezaurului culturii na
ționale cu noi vălori demne de marea 
epocă pe care o trăim.

SURSĂ DE ENERGIE
obiectiv, inclusiv refacerea spatiilor 
plantate . ale parcului, trebuie să 
fie gata în luna mai anul viitor.

Altă microhidrocentrală — Tei — 
amplasată pe barajul existent in
tre lacurile Tei și Plumbuita și 
proiectată, pe același principiu de 
aducțiune a apei, în cadrul atelie
rului de specialitate al I.D.E.B., se 
află într-un stadiu destul de avan
sat de construcție. Au fost execu
tate „la roșu" clădirea centralei, 
canalele de fugă și jumătate din 
canalele de aducțiune. iar inaugu
rarea este prevăzută in primăvara 
viitoare. Și aici iși spun cuvîntul 
condițiile grele., de amplasament, 
pe fundul laculpi Plumbuita, unde 
a fost necesară execuția unui ba- 
tardou pentru crearea incintei us
cate in zona de turnare a betoane- 
lor și utilizarea zilnică a pompe
lor de scoatere a apei de infiltra
ție. Energia produsă de această 
microhidrocentrală. circa 600 000 
kWh pe an. va fi dirijată in re
țeaua de joasă tensiune din apro
piere pentru alimentarea cartieru
lui de locuințe Petricani.

Sîntem informați că și la micro- 
hidrocentrala Buftea au început 
lucrările de betonare. Aceste obiec
tive. ca și cel de Ia Pantelimon II, 
ai cărui proiect de execuție se află 
in curs de avizare, sint conside
rate cele mai avantajoase. Pen
tru celelalte lacuri de pe riul Co
lentina și din zona Capitalei — 
Buciumeni, Mogoșoaia. Chitila. 
Străulești. Grivița. Băneasa. Fun- 
deni. Cernica și Pantelimon I, care 
au diferențe de nivel sub 3 metri, 
se află în studiu realizarea unor 
grupuri menite să utilizeze eficient 
și aceste trente cu căderi mai mici.

Potrivit calculelor, lacurile exis
tente sau proiectate în ra’a Caoi- 
talei însumează o diferență de ni
vel de circa 50 metri, la un debit 
de 3—7 mc de ană pe secundă. 
Microhidrocentralele ce se vo- a- 
menaia pe aceste lacuri vor tota
liza o putere insta'ată de circa 1 300 
kW și vor realiza o producție medie 
de energie electrică de 5 mi'i-ane 
kWh pe an. La multiplele valen
țe ale lacurilor bucureștene — sur
să de alimentare cu ană a orașului 
și de irigații bază piscicolă și de 
agrement — se va adăuga și aceea 
de furnizor de lumină și căldură.

Gabriela BONDOC

CRONICĂ
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Emilian Dobrescu se eliberează din 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, pentru motive 
de sănătate.

Tovarășul Ștefan Bîrlea se numeș
te în funcția de președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

Tovarășul Gheorghe Stoica se eli
berează din funcția de viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Tovarășul Ion M. Nicolae se elibe
rează din funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior ’și Cooperării Economice 
Internaționale, șef al Departamentu
lui cooperării economice internațio
nale. și se numește în funcția de 
viceprim-ministru al guvernului.

Tovarășul. loan Totu se numește în 
funcția de viceprim-ministru al gu
vernului.

Cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la înființarea 
Muzeului literaturii române

Muzeul literaturii ' române mar
chează în aceste zile, printr-o amplă 
suită de manifestări cultural-educa
tive, împlinirea unui sfert de veac 
de la înființare. Intrat în patrimo
niul spiritual al țării, datorită grijii 
deosebite pe care partidul și statul 
nostru o manifestă pentru îmbogă
țirea, ocrotirea și valorificarea te
zaurului cultural național, Muzeul li
teraturii române iși aduce o impor
tantă contribuție la păstrarea și 
popularizarea fondului documentar 
inedit al literaturii române, înfăți- 
șînd publicului evoluția valorilor 
creației literare românești.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către conducerea muzeului se 
spune, intre altele : Putem afirma că 
cele mai de preț realizări ale insti
tuției noastre, care i-au conferit 
prestigiu și un specific aparte in 
contextul culturii actuale, au stat și 
stau sub semnul gindirij dumnea
voastră, al indicațiilor, sugestiilor și 
orientărilor pe care, cu atitea prile
juri, cu neobosită pasiune, le-ați dat 
literaturii, procesului de valorificare 
a patrimoniului cultural național, 
instituind și in acest domeniu spiri
tul revoluționar, înnoitor care ca
racterizează întreaga viață social-po- 
litică a patriei noastre socialiste. 
Acest ceas de bilanț e pentru noi un 
nou prilej ’de a reflecta în profun
zime la fertilele dumneavoastră în
demnuri, de a contribui și noi, cu 
toate puterile noastre, la opera de 
înălțare a poporului român pe noi 
culmi de civilizație și cultură.

Cu inimile pline de bucurie pen
tru succesele obținute, cu sentimen
tul datoriei pe care o avem față de 
masele de oameni ai muncii, vă asi
gurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort și vom acționa pe mai de
parte cu același devotament pentru 
a fi demni de increderea și sprijinul 
pe care ni le-ați acordat, pentru a 
face astfel din muzeul nostru un lă
caș în care flacăra verbului româ
nesc, întrupat în cele mai frumoase 
opere ale scriitorilor, să continue să 
ardă, să lumineze și să încălzească,

Timpul probabil pentru intervalul 2 
noiembrie, ora 20 — 5 noiembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în primele zile. înnorări mai ac
centuate se vor produce în Banat, Cri- 
șana, Maramureș și nordul Moldovei în 
a doua parte a intervalului, unde, izo
lat, va burnița. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperatura aerului 
va marca o creștere ușoară. în Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Vîntul va su
fla în general slab. Temperaturile mi- 
n’me vor fi cuprinse între zero și 3 
grade, iar maximele între 17 și 20 de 
grade. Dimineața și seara se va mai 
produce ceață. în zpnă — condiții de 
formare a brumei. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

județean al U.T.C. și 
județean al sindicatelor, 
Conferinței Naționale a 
această reușită mani- 

reunit participanți din

Vaslui 1° municiP'uI reședin
ță de județ s-a desfășurat, timp de 
două zile, cea de a doua ediție a 
Festivalului-concurs interjudețean 
de muzică populară și ușoară „Țară 
nouă, cintec tînăr". Organizată de 
comitetul 
consiliul 
în cinstea 
partidului, 
festare a 
peste 20 de localități din țară. (Pe
tru Necula)

Harghita Cunoscuta tabără 
creație „Prietenia" de la Lăza- 
și-a reluat activitatea. Și-au 
întilnire aici 80 de creatori

de
rea 
dat

' populari harghiteni — sculptori în 
lemn, fierari, ceramiști. țesătoare 
și brodeze — care, timp de o lună 
de zile, sub îndruma-ea uno” cer
cetători și etnografi, vor aprofunda 
probleme legate de conservarea și 
perpetuarea valorilor autentice d n 
comoara folclorului românesc și al 
naționalităților conlocuitoare, cre- 
înd. totodată, noi opere demne de 
marile tradiții ale înaintașilor. 
(I. D. Kiss)

Qjuj în suita manifestărilor 
dedicate Conferinței Naționale a 
na-tidului. la clubul Teatrului de 
stat din Turda a avut loc simpo
zionul „Umanismul socialist — tră
sătură esențială a literaturii române 
contemporane", urmat de o șeză
toare literară cu genericul „Rostim 
un imn fierbinte, unanim", la care 
și-au dat concursul scriitori, poeți 
și ziariști clujeni.

Timiș Sub 8enericu' „Săptămî-
4

COTIDIAN.

S De la începutul anului pînâ in 
prezent, în județul Botoșani s-a rea
lizat o economie de energie elec
trică însumînd 16 milioane kWh. 
Aceasta echivalează cu consumul 
casnic al județului pe timp de 
aproape trei luni.

13 La întreprinderea de vigonie 
din Bîrlad, profilată pe valorifi
carea superioară a materialelor 
textile refolosibile, a intrat în func
țiune, înainte de termen, o capaci
tate de producție de 1,5 milioane 
metri pătrați țesături pe an.

B In acest an, zestrea urbanistică 
a orașelor și centrelor muncitorești 
din județul Timiș a sporit cu 3 800 
de apartamente și 448 locuri în 
cămine pentru nefamiliști, un inter
nat școlar cu 300 locuri, creșe și 
grădinițe cu aproape 500 de locuri, 
trei dispensare umane, unități co
merciale și prestatoare de servicii 
însumînd 7 900 mp.

Urarea „Bun venit în școală 
nouă I" pare tardivă la această 
dată. Ea a avut loc totuși în 
Orăștîe, unde 1 000 de elevi au pre
luat de la constructorii șantierului 
nr. 5 din localitate o școală nouă 
cu 24 săli de clasă, laboratoare, 
ateliere-școală și o sală de gimnas
tică. O precizare : constructorii au 
predat noua școală cu aproape un

Manifestări consacrate centenarului nsșterii 
lui Aurel Vlaicu

în cadrul manifestărilor organiza
te pentru sărbătorirea centenarului 
nașterii lui Aurel Vlaicu, in unități 
militare și instituții aparținind Mi
nisterului Apărării Naționale se des
fășoară activități omagiale in care 
sint evocate viața genialului inventa
tor, constructor și zburător, contri
buția sa la formarea și afirmarea 
aripilor românești.

La Comandamentul aviației mili
tare, ca și la Casa centrală a arma
tei și Spitalul militar central a avut 
loc simpozionul „Aurel Vlaicu — pio
nier de seamă al aviației românești 
și mondiale", care a scos in evidență 
locul pe care eminentul inventator șl

Adunările generale ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. 1) 
se va pune pe stabilirea măsurilor 
necesare pentru creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, a 
eficienței economice. în acest sens, 
direcțiile de acțiune sînt clare : înca
drarea strictă in normele și normati
vele de consum, reducerea tot mai 
accentuată a consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, combus
tibil și energie, creșterea susținută a 
productivității muncii, înfăptuirea 
neabătută a programului de înnoire și 
modernizare a produselor la nivelul 
performanțelor mondiale, creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
instalațiilor, organizarea cit mai ju
dicioasă a muncii și proceselor de 
producție, recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile ș.a. Conco
mitent, adunările generale trebuie să 
examineze și să contureze modalită
țile concrete pentru ridicarea pregăti
rii profesionale a personalului mun
citor, in strînsă legătură cu dotarea 
tehnică a fiecărei unități și cele mai 
noi realizări ale științei și tehnicii.

Firește, o bună pregătire a produc
ției anului viitor este de neconceout 
fără soluționarea tuturor problemelor 
privind relațiile de colaborare dintre 
unitățile industriale. Este important 
deci ca și în cadrul dezbaterilor din

CARNET CULTURAL

na științei și tehnicii tineretului ti- 
mișean". lăcașurile de cultură ale 
tineretului din Timișoara, Lugoj 
și din celelalte orașe din județ au 
găzduit o suită de simpozioane, ex
puneri. dezbateri și alte mani
festări men-'te să st'muleze partici
parea tinerilor din această parte a 
tării la promovarea progresului 
tehnic, la însușirea celor mai noi 
cuceriri ale științei. Au fost orga-’ 
nizate. totodată, vizite de documen
tare și schimburi de experiență pri
vind integrarea învătămintului cu 
cercetarea și producția in unități 
reprezentative industrial, agricole, 
de învățâmint și cercetare. (Cezar 
Ioana).

lași Sala >'R°tonda“ a Institu
tului de medicină și farmacie din 
Iași găzduiește pentru a doua oară 
o interesantă expoziție de ceramică 
de Horezu — Vilcea a cunoscuți- 
lor meșteri olari Aurelia și Stelian 
Ogrezeanu. Piesele, de o rară fru
musețe, se bucură de aprecie
rea unanimă a vizitatorilor. 
(M. Corcaci).

Satu Mare. Sectia română a
Teatrului de Nord a prezentat pre
miera comediei muzicale „Soldatul 
de plumb", adaptare după piesa 
cu același nume a dramaturgului 
cehoslovac Sașa Lichi. Regia spec
tacolului este semnată de Gybngyo- 
si Gabor, scenografia de Aurel 
Cordea, muzica de Dumitru Capo- 

an înainte de termen. Fapt pentru 
care merită si ei nota 10 I

B In cartierul loșia-Nord din 
Oradea a fost dat în folosință com
plexul de locuințe și servicii al 
Casei de ajutor reciproc a pensio
narilor din orașul de pe Crișul 
Repede. El reunește 148 garsoniere, 
o cantină-restaurant, un dispensai 
medical și o spălătorie chimică.

S Specialiștii de la Stațiunea de 
cercetări și producție legumicolă din 
Bacău au obținut, pentru prima 
dată în cultură, soiuri de varză care 
poate fi păstrată in stare proas
pătă pe tot timpul iernii. Totodată, 
ei au creat un soi autohton de 
varză denumit „Șiretul", care poate 
fi conservată in stare proaspătă din 
noiembrie, de la recoltare, și pină 
în vara anului următor.

B Aflăm de la IRVMR București 
că în perioada care a trecut din 
acest an s-au colectat direct de ia 
populație și de la organizațiile ob
ștești 23 000 tone fier vechi, 10 500 
tone hîrtie, 140 tone textile, 15 000 
tuburi spray etc. O noutate: se pot 
colecta și preda întreprinderii ba
teriile uzate și becurile arse.

H Marele magazin universal „Tri- 
vale" din Pitești a trecut la orga
nizarea tuturor raioanelor de vinza- 
re pe principiul autoservirii.

pilot îl ocupă în galeria iluștrilor 
cuceritori ai văzduhului. A fost re
levată, de asemenea, ingeniozitatea 
soluțiilor constructive propuse și 
realizate de Vlaicu, aportul său la 
dezvoltarea aviației mondiale.

Cu același prilej. Studioul de arte 
plastice al armatei a deschis, la Casă 
centrală a armatei, expoziția de lu
crări de pictură, grafică și sculptură, 
semnate de pictorul Ion Țarălungă 
și sculptorul Vladimir Șulțchi. inspi
rate din viața și activitatea piloților 
militari, din faptele eroice ale avia
torilor români in războiul antihitle
rist.

adunările generale, al programelor de 
măsuri stabilite să se acorde o aten
ție deosebită acțiunilor concrete în
treprinse pentru încheierea la timp a 
contractelor economice atit cu benefi
ciarii interni, cit și cu partenerii ex
terni, definitivării programelor de co
laborare, asigurării întregii baze teh
nice și materiale necesare indenlini- 
rii ritmice a planului de producție 
încă ,din primele zile a,le anului viitor. 
Participarea, .cadrejor ..<Je conducere 

■ din centrale și ministere la adunările 
generale trebuie să se concretizeze 
într-un sprijin substanțial în soluțio
narea practică a tuturor problemelor 
legate de pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor.

întreaga răspundere pentru organi
zarea și desfășurarea adunărilor ge
nerale revine organelor și organiza
țiilor de partid, comitetelor sindicate
lor și consiliilor oamenilor muncii. 
Esențial este ca pretutindeni. în fie
care întreprindere și centrală indus
trială, să se asigure toate condițiile 
pentru dezbaterea exigentă, deschisa, 
realistă a tuturor problemelor de care 
depinde buna pregătire a producției 
anului 1983, pentru afirmarea și mai 
puternică a inițiativei și răspunderii 
muncitorești. în scopul ridicării ne o 
treaptă calitativ superioară a întregii 
activități economice.

ianu, iar versurile cintezelor de 
Vâs le Chiriță. (Octav Grumeza).

Botoșani Primul cor munci
toresc înființat în municipiul Bo
toșani aparține întreprinderii texti
le „Moldova" și este dirijat de 
prof. Theodor Bită. Spectacolul de 
debut al noii formații, co isemrât 
zilele trecute pe scena teatrulu 
„Mihai Emnescu", s-a bucurat de 
un remarcabil succes. (Silvestri Ai- 
lcnei).

Bacău. "Ris>Pitorii în alertă". 
Așa se intitulează noul film reali
zat de membrii cineclubiilui „fi
nirea" al Casei de cultură a sindi
catelor din Bacău. la iniț'ativa 
secției de propagandă a comitetu
lui județean de partid. Prin ima
gini sugestive, înregistrate Ia com
binatul de îngrășăminte chimi-e, 
întreprinderea metalurgică. C.P.L.. 
trustul de construcții și in alte u- 
nități industriale, filmul combato 
risipa și critică pe risipitori' de 
materii prime, materiale, ene-gie 
electrică și combustibil, ofe-ind. 
totodată, soluții pentru înch'derea 
robinetelor și canalelor prin ca-e se 
scurg pe apa sîmbetei însemnate 
va!o-i materiale. Filmul a fost pre
zentat in .fața activiștilor de na~- 
tid, a cadrelor de cond ice-e din e- 
conom’e. urmind săVruleze în toate 
întreprinderile si instituțiTe jude
țului. (Gh. Baltă).

Vrancea sala Teatrului 
municipal din Focșani s-a desfășu
rat festivalul-concurs interjudețean 
de muzică ușoa-ă românească in
titulat : „Să cinte tinerețea". (Dan 
Drăgulescu).

© CINEMATOGRAFIA 
împotriva războiu
lui. Adunarea Generală a 
O.N.U. a cerut, printr-o rezolu
ție a sa. să se producă un film 
„care să suscite o veritabilă a- 
versiune față de războaiele de 
orice fel". Ca răspuns la a- 
ceastă rezoluție. Departamentul 
de informații a! Națiunilor Uni
te. in colaborare cu firma 
„D.G.M. Films" din Toronto, a 
realizat cu prilejul „Săptăminil 
mondiale a dezarmării" un film 
documentar intitulat „In the 
Minds of Men. („In conștiința 
oamenilor"). Filmul — o anto
logie cuprinzind secvențe din 
jurnale de actualități, desene a- 
nimate ș.a. — prezintă, pe o du
rată de 30 de minute, ororile 
războiului din antichitate și pină

în prezent ; sînt inserate și o 
serie de desene privind războ
iul, realizate de Copii de diverse 
naționalități, ca și de victime 
ale bombei atomice lansate 
asupra Hiroshimei.

• PEȘTI „COSMO- 
NAUTI". Se știe că plloții cos- 
monauți sint supuși, in perioa
dele de antrenament, unor în
cercări in centrifuge. Specialiștii 
de la Institutul de biofizică al 
Academiei de științe din Uniu
nea Sovietică propun ca același 
lucru să se realizeze cu pești
șori care urmează să efectueze 
zboruri cu elicopterele sau a- 
vioanele în alte locuri. Pentru a 
se adapta mai bine, peștii tre
buie ca Timp de o lună (o dată 
pe zi) să se invîrtească cu cen
trifuga cu o viteză de 24 —35 tu

rații pe minut. Durata „ședințe
lor" este de un minut pină la 30 
de minute.

® „ÎNGRĂȘĂMÎNT 
NATURAL". Sint cunoscute 
calitățile rimelor ca factori de 
fertilizare a solului. Condiția ca 
ele să producă humusul necesar 
culturilor este ca ele să existe 
in cantități suficiente. în acest 
scop. în Italia au luat ființă fer
me profilate pe creșterea acestor 
utile vietăți. Cu o voracitate și 
viteză impresionante, ele trans
formă toate resturile organice in 
îngrășămînt. Mai mult încă, pro
lifica rimă este ea insăsi un 
„super-ingrăsămint". Veritabil 
laborator chimic, ea transformă 
in îngrășămînt orice substanță 
perisabilă — reușind să „recicle
ze" resturile menajere (marea

pfilruWjDitt
problemă a orașelor) și să ofere 
îngrășăminte pentru agricultură.

® BALENE „SINUCI
GAȘE". Opt balene și-au pier
dut viata dună ce au eșuat pe 
bancurile de nisip din zona 
Lincolnshire, in estul Angliei, 
dar alte 26 au putut fi salva
te. fiind ghidate spre mare de 
membri ai organizațiilor locale 
pentru Drotecția animalelor. Nu 
se știe exact din ce cauză au 
aiuns cetaceele „sinucigașe" în 
ane puțin adinei de unde unele 
nu s-au mai nutut salva. A fost 
înaintată ipoteza unei maladii

care ar fi afectat capacitatea lor 
senzorială, perturbindu-le astfel 
și simțul de orientare.

© SCULPTURĂ „MO
DERNĂ". Sculptorul francez 
Arman și-a inaugurat ultima sa 
contribuție Ia arta modernă în
tr-un parc din orășelul francez 
Jouy-en-Josas (la vest de Paris) 
— o structură înaltă de 18 me
tri alcătuită din autoturisme zi
dite in beton unul peste altul. 
Pentru construirea „edificiului", 
care se ridică într-un parc, au 
trebuit două luni de muncă. 1 500 
tone de ciment și 60 de auto

mobile. fiecare altă marcă. Ar
man susține că acesta reprezin
tă o alegorie a secolului XX. 
însă un comentator radio a de
clarat că este pur și simplu „un 
lucru oribil", părere împărtășită 
de marea majoritate a locuitori
lor ' orașului.

® COLECȚIE DE MI
CROORGANISME. La In- 
stitutul pentru biochimia și fi
ziologia microorganismelor al 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
a fost creată o colecție de micro
organisme (bacterii, ciuperci, 
drojdii) care să .servească unor 
scopuri științifice și practice 
(pentru nevoile agriculturii și 
medicinii), dar care să consti
tuie, totodată, și un „genofond"

viu, o „bancă" în care să se 
păstreze tot ce a creat viața, la 
acest nivel de dezvoltare, pe 
parcursul a milioane de ani.

© ARIPILE AVIOANE
LOR SECOLULUI XXIvor 
fi rotunde. Așa afirmă cel puțin 
specialiștii firmei aviatice ame
ricane ..Lockhead", care au ela
borat un nou model de avion. Ei 
susțin că neobișnuita formă a 
aripilor pe care o propun va 
ușura decolarea si aterizarea a- 
vionului și va ameliora calitățile 
lui de zbor.

® JENȘEN URIAȘ. In 
taigaua ussuriană a fost desco
perită o rădăcină de jenșen cu 
o greutate de 390 de grame. Spe
cialiștii afirmă că este vorba

despre cea de-a treia ca mărime 
descoperită în acest secol. Cea 
mai mare a fost găsită în anul 
1905 de cunoscutul călător și scri
itor rus Vladimir Arseniev și 
Cintărea 600 de grame.

© CATALOGUL LI
TERATURII MONDIALE. 
O „operă" de 2,5 tone a* fost e- 
ditată recent la Londra. Este 
vorba despre cel mai amănunțit 
catalog al literaturii editate in 
lumea întreagă pe parcursul a 
patru secole — din anul 1556 pînâ 
în anul 1953. Catalogul are 754 
de volume cu cite 527 de pagini 
fiecare, în el au fost incluse 
11 340 000 titluri. Pentru a-1 pre
găti, un întreg colectiv a lucrat 
timp de 15 ani.
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„APROPIATUL DIALOG IA NIVEL ÎNALT R0MÂN0-E1EN 

ESTE UN PRILEJ DE A SUBLINIA ROLUL PROEMINENT 
AL ROMÂNIEI, AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN PROMOVAREA UNUI CLIMAT DE PACE Șl ÎNȚELEGERE 

IN BALCANI Șl ÎN ÎNTREAGA EUROPĂ"
Personalități ale vieții politice și presa ateniană despre vizita 
pe care premierul Andreas Papandreu o va întreprinde 

in țara noastră
ATENA I (Trimisul Agerpres — 

C. frisâcaru transmite : întîl- 
nirea dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și nremierul elen An
dreas Papandreu, care începe marți 
la București, este apreciată aici la 
Atena ca un eveniment politic deo- 
seoit de important, ce va influența 
pozitiv evoluția relațiilor tradițio
nale de prietenie dintre cele două 
popoare și țari.

Reprezentanți ai vieții politice și 
economice, presa de mare tiraj a- 
prec.ază că noul dialog la nivel 
înalt eleno-român corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
României și Greciei, stimulează re
lațiile de bună vecinătate, de des
tindere, de largă conlucrare atît în 
zona în care sint situate cele ooua 
țări, cit și pe planul mai larg al re
lațiilor internaționale.

Biroul politic al primului minis
tru Andreas Papandreu a reafir
mat importanța pe care premierul 
elen o acordă noului dialog cu pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, se subli
niază aici, joacă un rol deosebit în 
promovarea unei conlucrări reci
proc-a vanta joase, a unor raporturi 
de natură a sluji aspirațiilor de pro
gres și pace ale popoarelor elen și 
român, destinderii în Balcani și în 
Europa, bunei vecinătăți.

S-a precizat că premierul Papan
dreu Și-a exprimat deosebita plă
cere ori de cîte ori a avut ocazia 
de a se vedea și discuta cu șeful 
statului român, fiind încredințat că 
vizita sa la București îi va prilejui, 
fără îndoială, aceleași satisfacții. 
Opinia publică elenă, care privește 
cu deosebit interes această nouă în- 
tilnire, este animată de sentimente 
de sinceră prietenie și stimă pen
tru poporul român, apreciază biroul 
politic al premierului.

IOANNIS POTTAKIS, ministru 
supleant al economiei naționale al 
Greciei, președintele părții elene în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică eleno-română, a declarat : 
„Am avut onoarea să fac parte din 
delegația elenă In timpul vizitei in 
Grecia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. M-au impresionat adin- 
ciinea și claritatea gindirii Domniei 
sale, care a imprimat intilnirilor 
noastre o linie precisă. L-am auzit 
dezvoltînd tema păcii, a colaborării, 
a importanței relațiilor din .zona 
Balcanilor., a rolului pe care ii are. 
tehnologia în promovarea acestor 
raporturi. Elada păstrează acestei 
vizite o amintire vie, de neuitat".

Referindu-se la importanța întîl- 
nirii la nivel înalt de la Bucu
rești, Ioannis Pottakis a subliniat: 
„Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Andreas Papandreu 
vor face un schimb de opinii, cu 
privire la o gamă largă de proble
me ale colaborării bilaterale și, 
fără îndoială, ale situației interna

ționale actuale. Atmosfera in care 
se vor desfășura convorbirile va fi, 
fără îndoială, deosebit de favora
bilă. Este o atmosferă de stimă re
ciprocă, de încredere, o atmosferă 
pornită din dorința ambelor părți 
de a adinei și diversifica colabora
rea multilaterală dintre ele. Ne 
bucură această nouă vizită pe care 
premierul Andreas Papandreu o 
face in România, țară care, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, joacă un rol de frunte 
in menținerea unui climat de bună 
înțelegere și colaborare, nu numai 
în Balcani, ci și in întreaga lume".

„Sint un vechi prieten, al po
porului român, a declarat THEO- 
DOROS KATRIVANOS, prefect al 
regiunii Attika, secretar general al 
Casei de cultură a prieteniei eleno- 
române. întilnirile șt convorbirile la 
cel mai înalt nivel eleno-române, 

. multitudinea celorlalte forme și, nu 
în ultimă instanță, activitatea Casei 
noastre de cultură au stimulat și 
stimulează nobila preocupare a ce
lor două popoare de a ridica pe noi 
trepte o prietenie ce iși trage seva 
dintr-un îndepărtat trecut Istoric. 
Folosesc și acest prilej pentru a 
sublinia rolul proeminent al Româ
niei, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu in promovarea și men
ținerea unui climat de pace și în
țelegere in Balcani și întreaga 
Europă.

Aici, in Grecia, președintele 
Nicolae Ceaușescu este privit ca un 
luptător neînfricat, ca un demn 
purtător al idealurilor de libertate 
și independență ale țărilor mici și 
mijlocii".

Multe din cotidianele și periodi
cele care au apărut luni în capitala 
Greciei rețin atenția prin declara- 
ții, comentarii și informații relevînd 
satisfacția cu care este privită noua 
intîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu premierul Papandreu.

„ELEFTHEROTYPIA", sub titlul 
„Legături de 28 de secole", con
sacră o întreagă pagină raporturi
lor dintre Grecia și "România, di
mensiunii și calității colaborării în
registrate în ultimii ani între cele 
două popoare.

'„Atmosfera îh care încep convor
birile de la București, apreciază 
ziarul, este extrem de satisfăcă
toare. Factorii economici responsa
bili apreciază că ele vor crea pre
mise să se meargă mai departe, „înr 
ti-o nouă etapă și mai fructuoasă 
în care urmează să se stimuleze în
țelegerile convenite in timpul vizi
tei domnului Ceaușescu la Atena".

„TO VIMA“ reafirmă importanța 
întîlnirii între cei doi oameni po
litici, în mod deosebit prin abor
darea unor probleme internaționale 
de mare interes pentru ambele 
părți, cu deosebire a celor referi
toare la regiunea Balcanilor.

Acțiunile și inițiativele României 
în sprijinul dezarmării 

prezentate cu prilejul reuniunii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii

LISABONA 1 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au deschis lucrările reu
niunii Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, în cadrul căreia se exa
minează intensificarea mișcării mon
diale a opiniei publice împotriva pe
ricolului unui război nuclear, precum 
și acțiunile menite să pună capăt 
cursei înarmărilor, să ducă la solu
ționarea pe cale pașnică, negociată, 
a actualelor conflicte intema'iona’e.

Luînd cuvîntul, Sanda Rangheț, 
secretară a Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii, a reliefat pro
punerile, inițiativele și acțiunile con
secvente ale țării noastre; ale tova

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE 

Ample acțiuni de protest Împotriva 
amplasării de noi rachete nucleare

© ITALIA. — Sub deviza „Sîn- 
tem pentru dezarmare !“, ..Marea 
Mediterană trebuie să devină o 
zonă a păcii !“. ..Nu monștrilor 
nucleari!“, la Palermo a avut loc o 
mare manifestație de protest împo
triva construirii. în localitatea Co- 
miso. a unei baze militare ameri
cane în care urmează să fie ampla
sate 112 rachete nucleare ameri
cane. Participanții — muncitori, ță
rani și studenți — și-au exprimat 
opoziția față de încercările si pla
nurile N.A.T.O. de a transforma 
Sicilia într-un „avanpost militar" 
în Mediterana. O manifestație pen
tru dezarmare și pace a avut loc 
și la Roma. La ea au participat mii 
de oameni din toate colțurile țării.
• R. F. GERMANIA. — Repre

zentanți ai opiniei publice vest- 
germane au participat la o mani
festație de protest împotriva am

grafice deosebite, la editura „Syn- 
hroni Epohi", volumul s-a bucurat 
de un deosebit succes din partea 
cititorilor.

1 O DELEGAȚIE A TRIBUNALU- 
j LUI SUPREM AL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMANIA, condusă 
de * președintele acestuia. Ion 
Sălăjan. a făcut o vizită oficială în 

I R. D. Germană, la invitația pre
ședintelui Tribunalului Suprem al 
R.D.G., Heinrich Toeplitz. în tim- 

Ipul vizitei, delegația română a fost 
primită de Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Ii al P.S.U.G.. vicepreședinte al Con-.i, 
; siliului de Stat al R.D.G., președin

tele Camerei Populare, de Hans- 
Joachim Heusinger, vicepreședinte

I al Consiliului de Miniștri, minis
trul justiției, precum și la Procu
ratura Generală. Cu acest prilej.

Is-a efectuat un schimb de expe
riență în domenii de interes re
ciproc.

I LA ATENA a fost editată în lim
ba greacă nuvela. „Uruma" de Za- 
haria Stancu. Apărută în condiții

i
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rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
vizînd dezarmarea, in primul rind 
dezarmarea nucleară, și securitatea 
europeană, transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, liberă de arme 
nucleare, reglementarea pașnică, 
prin tratative, a conflictelor și foca
relor de tensiune din lume. Vorbi
toarea a subliniat, totodată, amploa
rea uriașelor manifestații pentru 
dezarmare și' pace organizate îh tara 
noastră, precum și semnificația ape
lului pentru pace adresat de poporul 
român sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării.

plasării de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul R.F.G.. acțiune orga
nizată in zona Bitburg. din Rena- 
nia Palatinat, pe locul unde se pre
conizează amenajarea unei baze 
pentru rachetele ..Cruise". După 
cum precizează agenția D.P.A., ma
nifestația a avut loc ca urmare a 
informațiilor abărute în presa vest- 
germană potrivit cărora au început 
pregătirile practice pentru construi
rea. la Bitburg. a uneia din rampe
le de lansare a noilor rachete.
• CANADA. — Peste 20 000 de 

persoane au participat sîmbătă la 
Ottawa, capitala canadiană, la un 
marș de protest împotriva preconi
zatelor experiențe și testări ale ra
chetelor americane de tipul Cruise 
pe solul Canadei, informează agen
ția France Presse. ,

LA PHENIAN A AVUT LOC O 
INTÎLNIRE între Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo

luții de Ia 1 Septembrie al Jamahi- 
riei Arabe, Libiene Populare Socia- 

’ lifete, aflat într-o vizită oficială de 
prietenie în capitala coreeană,

MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN 
FRANȚA. La Paris a fost anunțată 
hotărîrea guvernului francez cu 
privire la majorarea, începind de 
Ia 1 noiembrie, a prețurilor la pli
ne și Ia transportul orășenesc și 
din suburbiile capitalei franceze. 
Au fost, de asemenea, majorate

ORIENTUL MIJLOCIU
• Luări de poziție în Egipt și 
Israel în legătură cu zona 
litigioasă Taba © Ciocniri 
între milițiile rivale din Liban

CAIRO 1 (Agerpres). — Egiptul a 
trimis Israelului o notă oficială prin 
care se cere suspendarea ceremoniei 
de inaugurare a hotelului construit 
de Israel în regiunea Taba — rela
tează agenția M.E.N.

Această acțiune, precizează nota, 
este contrară clauzelor acordului 
semnat între cele două țări in aprilie 
a.c. privind reglementarea conflictu
lui de frontieră de la Taba și.ca-e 
prevede suspendarea lucrărilor la 
orice construcție nouă în acest sector, 
adaugă agenția.

TEL AVIV I (Agerpres). — La în
cheierea ședinței săptămînale a Con
siliului de Miniștri israelian. purtă
torul de cuvint al guvernului, Dan 
Meridor, a declarat că Israelul este 
gata să înceaoă negocieri cu Egiptul 
asupra zonei litigioase Taba. dar con
diționează aceasta de discutarea și a 
celorlalte probleme existente între 
Israel și Egipt, relatează agențiile 
France Presse și Reuter.

La ședința cabinetului, ministrul 
de externe israelian. Yitzhak Shamir, 
a prezentat un rano-t asupra ansam
blului re'atiilor egioțeano-israeliene 
si asupra ultimelo- evoluții a'e situa
ției politice din Liban, " adaugă ace
leași surse.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Dumini
că duoă-amiază au izbucnit noi 
ciocniri între milițiile rivale în re
giunea de munte situată la sud-est 
de Beirut, a anuntat televiziunea li
baneză. reluată de agențiile France 
Presse si Reuter. Luni dimineața 
ciocnirile încetaseră, dar sta-ea de 
tensiune se menținea în această re
giune. care se află sub ocupația tru
pelor i.sraeliene de invazie.

Pe de altă parte, unități israelie- 
ne au intrat în cursul nopții în zona 
localității Kaifoun. situată la 15 ki
lometri de Beirut, sub pretextul u- 
nor incidente între miliții rivale. For
țele israeliene au întrerupt, de ase
menea, circulația oe șoseaua care 
face legătura intre satele Beysour, 
Ain Amoub și Aramoun, din secto
rul Aley,

chiriile, costul întreținerii în unele 
instituții școlare și preșcolare, pre
țurile la automobile și benzină.

INDIA ȘI PAKISTANUL au ho- I 
tării să creeze o comisie mixtă și. 
luna viitoare, să continue discuțiile •
referitoare la propunerile celor .
două țări cu privire la încheierea 
unui pact de neagresiune, sugerat | 
de partea pakistaneză, și a unui 
tratat de pace, prietenie și coope- I 
rare, propus de partea indiană, se 
arată în comunicatul comun dat 
publicității, la . Delhi, la sfîrșitul . 
convorbirilor dintre președintele 
Mohammad Zia-ul Haq și primul J 
ministru Indira Gandhi.

ACCIDENT FERQVIAR. Agen
ția A.D.N. informează că în a- 
propierea gării Genshagener Heide, . 
din-districtul—Potsdam, un mărfar 
s-a ciocnit, duminică seara, cu un I 
tren de persoane. Și-au pierdut 
viața opt persoane și au fost rănite ! 
55. Imediat după ciocnire au în- | 
ceput operațiunile de salvare a 
persoanelor prinse în vagoanele pu- i 
ternic avariate. O comisie guver
namentală este însărcinată cu or- ' 
ganizarea măsurilor de ajutorare a > 
celor răniți și de reparare a căii 
ferate avariate.

VARȘOVIA

Hotărîri ale plenarei C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — In ho

tărîrea plenarei a 10-â a C.C. al 
P.M.U.P. cu privire la sarcinile or
ganelor și organizațiilor de partid în 
soluționarea problemelor cheie ale 
dezvoltării economico-sociale ale țării 
se constată că, în ciuda situației eco
nomico-sociale dificile și a condițiilor 
externe nefavorabile, se înregistrează 
un progres în depășirea crizei și aplir 
carea reformei economice, relatează 
agenția P.A.P.

Comitetul Central consideră că 
principalele obiective ale politicii 
sociale in perioada următoare sint 
soluționarea trainică a prob’emelor 
alimentare din Polonia; concentrarea 
atenției în domeniul politicii de in
vestiții și al livrărilor de mijloace 
de producție pentru agricultură, asu
pra direcțiilor care vor contribui la 
intensificarea producției ; aprovizio
narea populației cu produsele indus
triale necesare vieții cotidiene, refa
cerea echilibrului pieței.

Principiile reformei economice și 
ale gestiunii economice impun ca 
prețuri'e să joace un rol activ, re- 
flectind schimbările din sfera cheltu
ielilor de producție și situația pieței. 
Totodată, in politica prețurilor pro
movată de stat va trebui' luată în 
considerare influența prețurilor asu
pra situației materiale a populației.

îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale cetățenilor și ieșirea rapidă din 
criză depind de sporirea volumului 
producției. Aceasta reclamă creșterea 
productivității muncii și o mai bună

Ședințele unor comisii
BERLIN 1 (Agerpres). — La Halle, 

în R.D. Germană, a avut loc ședința 
a 54-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. de colaborare in domeniul 
construcțiilor, la care au fost anali
zate propuneri de colaborare in ra
mura construcțiilor și industriei ma
terialelor de construcții, decurgînd 
din hotărârile sesiunii consiliului, 
precum și in domeniul construcției de 
rețele inginerești pe teritoriile urba
ne ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe perioada 1933—1984.

în timpul ședinței a fost semnată 
Convenția de colaborare tehnico- 
științifică in domeniul materialelor 
de construcții fono și termoizola- 
toare.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
Szczyrk, in R.P. Polonă, a avut loc 
ședința a 59-a a Comisiei permanente

Mari demonstrații în R. F. G. 
în apărarea dreptului la muncă

BONN (Agerpres). — In ora
șul vest-german Stuttgart s-a des
fășurat o puternică demonstrație de 
protest împotriva înrăutățirii .condi
țiilor de viață ale maselor munci
toare, informează agenția France 
Presse. La chemarea sindicatelor, la 
această acțiune au participat circa 
150 030 de persoane, care și-au ex
primat protestul împotriva șomajului, 
precum și a proiectului de „înghe
țare" a salariilor.pe o perioadă de 
șase luni, măsură propusă de mi
nistrul muncii, Norbert Bluem. 

folosire a capacităților de producție, 
a materiilor prime și materialelor.

Depășirea crizei și dezvoltarea eco
nomiei in anii ’80 reclamă îmbunătă
țirea hotărită a eficienței conducerii 
economice și modificări de structură 
vizind o mai bună satisfacere a ce
rințelor complexului alimentar, ale 
construcțiilor de locuințe, ale pieței 
interne și exportului.

Hotărîrea subliniază însemnătatea 
fundamentală pe care o are colabo
rarea Poloniei cu țările socialiste. 
Este necesar să fie folosite mai in
tens posibilitățile largi ale colaboră
rii economice și schimburilor comer
ciale cu țările in curs de dezvoltare.

Dezvoltarea în continuare a relații
lor economice cu țările capitaliste 
dezvoltate, se arată in document, de
pinde de renunțarea la restricțiile și 
discriminările la care recurg acestea 
față de Polonia, precum și de rezol
varea de-a lungul anilor a proble
melor de plată.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
Hotărîrea cu privire la combustibili 
și energie, in care se subliniază că 
aprovizionarea țării cu combustibil și 
energie reprezintă condiția ieșirii 
economiei naționale din criză, pre
cum si a dezvoltării ei în continuare. 
Comitetul Central consideră necesa
ră desfășurarea de acțiuni vizînd 
menținerea extracției de huilă Ia un 
nivel nu mai scăzut decît, în acest 
an. Deosebit de importantă trebuie 
considerată soluționarea problemei 
aprovizionării economiei naționale 
cu gaze.

permanente C.A.E.JL
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul industriei carbonifere, la cart' au 
participat delegații din țărUAz mem
bre ale C.AlE.R. și din F 1 1- 
goslavia. , '

Delegația română a fost condusă 
de Ion Lăzărescu, ministrul minelor.

Comisia a adoptat măsuri privind 
extinderea cooperării in producție și 
livrarea de utilaje miniere de înaltă 
productivitate, în realizarea noilor 
tehnologii de preparare și utilizare 
superioară a cărbunilor, inclusiv de 
înnobilare a cărbunilor energetici in
feriori și gazeificare a acestora.

în 1933—1984, activitatea comisiei 
urmează să fie concentrată asupra 
problemelor de colaborare economică 
și tehnico-științifică pentru asigu
rarea, prin livrări reciproce, a nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
de cărbuni cocsificabili și energetici.

Circa 30 000 muncitori au parti
cipat la o manifestație și pe stră
zile orașului Hanovra pentru a pro
testa împotriva creșterii rapide a 
șomajului. Liderii sindicali care au 
luat cuvîntul la mitingul organizat 
cu acest prilej au arătat că redu
cerea cheltuielilor sociale va pro
voca diminuarea cererii, ceea ce va 
duce la pierderea altor 200 000 
locuri de muncă.

RiF.G. are în prezent 1,8 mili
oane șomeri și se anticipează că 
iarna aceasta numărul lor- se va ri
dica la 2,5 milioane.

UN NOU ȘI IMPORTANT DOCUMENT AL O.N.U. ELABORAT DIN INIȚIATIVA ROMÂNIEI

„Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele 
ei profund dăunătoare asupra păcii și securității în lumes‘

La aediul din New York al Orga
nizației Națiunilor Unite a fost di
fuzat un nou raport al secre
tarului general al O.N.U. asupra 
consecințelor economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare. Noul raport, elaborat de 
un grup de experți provenind din 12 
țări, își are originea intr-o inițiati
vă a României care, la fel ca toate 
marile inițiative ale țării noastre pe 
arena internațională, este intim le
gată de gindirea și activitatea so.cial- 
politică a secretarului general . al 
partidului, președintele țării. Dună 
cum se știe, propunerea de înscriere 
printre preocitnările de bază ale 
O.N.U. a problemei „Consecințele 
economice și soc ale ale cursei înar
mărilor și efectele ei profund dău
nătoare asupra păcii și securității în 
lume". a fost făcută in numele 
României, la cea dc-a 25-a sesiune a 
Adunării Generale din 1970. de către 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
De atunci problema studierii conse- 
cințe'or cursei înarmărilor, s-a con
solidat în activitatea O.N.U., consti
tuind o direcție principală de ma
nifestare a organizației in sprijinul 
dezarmării. Rapoartele periodice pe 
ca-e le întocmește se înscriu în e- 
forturile O.N.U. de investigare a e- 
fectelor grave pe care le au înar
mările în toate domeniile vieții in
terne și internaționale a societății 
contemporane. Ele reprezintă totoda
tă o cale importantă de informare 
a guvernelor, a opiniei publice mon
diale.

Noul raport este al. treilea pe a- 
ceastă temă ne care îl întocmește 
O.N.U. El reia și dezvoltă ana’iza 
implicațiilor cursei ina mărilor efec- 
t"ată in versiunile ante’,:oa-e. din 
1971 si, respectiv, din 1977, luînd în 
considerare evoluțiile noi interveni
te de la ultimul raoort. Activitatea 
de elaborare a raportului, care a 
reunit exoerți cu opinii și filozofii 
politice dintre cele mai diferite, a 
reprezentat totodată un important 
act politic de a-monizare a concep
țiilor asupra cursei înarmărilor, pen- 
t-u dete-mina-ea unui pu^ct de ve
dere unitar. Realizarea consensului 
cu cantr butia activă a țării noastre 
— președinția grupului de exne-ți 
fiind încredințată reprezentantului 
român — conferă o semnlf'catie su
plimentară in’f'atlvei României, ro
lului său activ în anron’erea noz't'- 
ilor si nnnntelnr ’e ve-’ere, căutării 
de soluții la problemele internațio

nale, oricit ar fi de dificile și con
troversate.

Trecind in revistă evoluțiile care 
au avut loc pe planul cursei "înarmă
rilor in ultimii cinci ani, noul raport 
caută răspunsuri la intrebările-che- 
ie care este situația securității in
ternaționale in urma acestor evolu

O URIAȘĂ PRIMEJDIE, O INADMISIBILĂ RISIPĂ ȘI POVARĂ
® Cele 50 000 de focoase nucleare acumulate 

pe glob au o putere explozivă echivalentă cu cea a 
peste 1 milion de bombe de tipul celei de la Hiro
shima, suficientă pentru a distruge întreaga ome
nire de mai multe ori.

® Cheltuielile militare anuale au ajuns la peste 
600 miliarde de dolari, de PATRU ORI MAI 
MARI decît la încheierea celui de-al doilea război 
mondial.

© Costul cursei înarmărilor echivalează cu va

loarea produsului național brut al tuturor țărilor din 
Africa și America Latină luate laolaltă și întrece DE 
19 ORI ajutorul oficial pentru dezvoltare acordat 
statelor sărace de către țările O.C.D.E.

® PESTE 70 MILIOANE de persoane sînt, direct 
sau indirect, angajate în activități militare.

® Mijloacele financiare destinate cercetărilor 
în scopuri militare depășesc 35 MILIARDE de dolari 
anual, reprezentînd o pătrime din cheltuielile gene
rale pentru cercetare-dezvoltare.

ții, rnai poate fi încă suportată de 
popoare povara cursei înarmărilor, 
se poate realiza o cooperare norma
lă intre state într-un climat inter
național viciat de cursa înarmări
lor ? Răspunsurile pe care le dă pun 
în lumină agravarea tuturor efecte
lor negative ale cursei înarmărilor 
semnalate in raportul anterior și. în 
plus, apariția altora noi. Conse
cințele cursei înarmărilor au de
venit mai grave ca intensitate 
și mai largi ca extindere. Starea de 
insecuritate in care trăiește omenirea 
s-a agravat, pericolul unui război 
distrugător pentru întreaga civiliza
ție a crescut, povara cursei înarmă
rilor și a cheltuielilor militare este 
tot mai greu de suportat. de către 
toate statele, daunele pe care ie adu
ce cursa înarmărilor dezvoltării po
poarelor au sporit considerabil.

Noua anal’ză realizată evidențiază 
pe baze de cifre și fapte uriașa in

fluență negativă pe care a avut-o 
continuarea nestingherită a cursei 
înarmărilor asupra întregii vieți po
litice r și economice internaționale. 
..Climatul international actual — 
subliniază raportul — este extrem de 
grav". Interesele strategice, economi
ce si militare ale principalelor pu

teri militare care susțin și stimu
lează cursa înarmărilor și lupta pen
tru acapararea și menținerea con
trolului asupra zonelor de influentă 
au dus la agravarea conflictelor și 
apariția altora noi.

Climatul economic s-a agravat ca 
urmare a creșterii continue a chel
tuielilor militare, a dezechilibrelor 
pe care le provoacă cursa înarmă
rilor qe planul relațiilor financiare 
și monetare internaționale, a consu
mului uriaș de resurse în scopuri ne
productive, a deturnării unor mari 
caoacități productive de la obiecti
vele lor. „Perspectivele economice 
globale pentru anii ’80 — se subli
niază în rapori — sint mult mai 
strîns legate, decit oricind in trecut, 
de progresele în domeniul dezarmă
rii".

Intr-un astfel de climat interna
țional și in condițiile unui impas, 
practic, generalizat al negocierilor de 

dezarmare, DINAMICA ÎNARMĂRI
LOR A DOBÎNDIT NOI DIMENSI
UNI. Cheltuielile militare au crescut 
in ultimii ani mult mai rapid decit 
în anii precedenți, ajungind de la 
375 de miliarde în 1977 la circa.600 
de miliarde în 1981. Au avut loc e- 
voluții și perfecționări substanțiale 

în special in domeniul armelor nu
cleare, s-au elaborat doctrine stra
tegice extrem de primejdioase, care 
includ posibilitatea utilizării arme
lor nucleare ; s-a lărgit aria geo
grafică de cuprindere a cursei înar
mărilor prin antrenarea in viitoarea 
înarmărilor a noi state, mai ales țări 
în curs de dezvoltare. .

Continua Intensificare a cursei 
înarmărilor a atras după sine o creș
tere a resurselor umane și materiale 
antrenate in circuitul înarmărilor. 
Noile stat'stici ridică la 70 de mili
oane efectivul uman legat intr-un 
fel sau altul de sectorul militar si la 
500 000 numărul oamenilor de știință 
sustrași de la nevoile de cercetare in 
folosul dezvoltării națiunilor.

Creșterea intensității și amolorii 
înarmărilor conduce la AGRAVAREA 
MULTIPLELOR LOR EFECTE. Acu
mulările de arme nucleare și con
venționale — se arată în raport — 

amenință pacea, opresc dezvoltarea, 
devin obstacole în calea înfăptuirii 
noii ordini economice internaționale, 
împiedică soluționarea altor proble
me care confruntă omenirea.

Date statistice pun in evidență con
trastul frapant dintre resursele de 
cele mai diferite categorii — finan

ciare, materii prime, personal tehnic 
calificat, forță de muncă — utilizată 
în scopuri militare șl nevoile neaco
perite a sute de milioane de oameni 
de pe suprafața globului. Cursa înar
mărilor este cel mai intens factor 
cunoscut în is^rie, de risipă și de
turnare a resurselor spre scopuri ne
productive, antisociale, cel mai dis
tructiv factor în timp de pace indi
ferent dacă armele sint produse lo
cal sau importate.

Raportul secretarului general al O.N.U. cu privire la consecințele 
economice și sociale ale cursei înarmărilor urmează să fie discutat la 
actuala sesiune a Adunării Generale și difuzat, în cadrul Campaniei mon
diale de dezarmare, pentru informarea guvernelor și a opiniei publice 
mondiale. Inițiativa țării noastre se înscrie, astfel, ca o nouă și remarcabilă 
contribuție a României socialiste la mobilizarea popoarelor, a opiniei 
publice mondiale în lupta pentru opiirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarma'e, pentru o lume fără arme și fără războaie.

Constantin ENE

Pătrunzînd fenomenul înarmărilor 
și gravele efecte pe care le provoacă 
în toate domeniile societății contem
porane, studiul realizat de grupul de 
experți conduce la idei și abordări 
care, dacă vor fi însușite de forurile 
de negocieri, ar putea contribui la 
deschiderea de noi drumuri și iden
tificarea de noi modalități de acțiu
ne. Raportul subliniază prioritatea 
ce trebuie acordată opririi cursei 
înarmărilor nucleare, armele nucle
are constituind cea mai mare ame
nințare pentru pacea omenirii și se
curitatea internațională. A te limita 
la simplul control al înarmărilor nu
cleare, fără a negocia acorduri de 
reducere a armamentelor, echivalea
ză cu „a construi ziduri în jurul unor 
puțuri fără fund", se spune in raport.

Analizînd implicațiile cursei înar
mărilor pentru pacea și securitatea 
internațională ca si pentru dezvolta
rea economică și socială a popoare
lor, raportul stabilește o relație tri
unghiulară între dezarmare, securi
tatea internațională și dez.voltare. în 
acest sens, el recomandă o ariiune 
internațională hotărită in vederea 
înghețării și reducerii bugetelor m!- 
litare, iar pînă la negocierea unor 
asemenea acorduri statele să mani
feste autoreținere în ce privește 
creșterea bugete’or lor militare.

Raportul identifică, de asemenea, 
rolul popoarelor, al opiniei publ’ce 
mond'ale ca factor care se manifes
tă tot mai activ in sprijinul înlătu
rării primejdiei unei conflagrații nu
cleare, în înfăptuirea dezarmării. Nici 
un alt fenomen al lumii contemno-a- 
ne nu a generat o reacție oublîcă atit 
de activă și coordonată. în acest 
sens, raportul recomandă să se e- 
xamineze modalitățile în care oa
menii de știință, organizațiile negu- 
verramentale, institutele de cercetări 
în domeniul dezarmării pot și tre
buie să-și spună cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor și negocierilor în mate
rie de dezarmare.

Azi, alegeri 
legislative 

în S. U. A. , x
In Statele Unite au loc azi ah i 

geri peritru desemnarea tuturf 
celor 435 de membri ai Camerei 
Reprezentanților, a 33' din cei 
100 de senatori și a 36 din cei 50 
de guvernatori de state ; de ase
menea, se vor desfășura alegeri 
pentru adunările locale din fie
care stat ce intră în componența 
S.U.A.

Campania electorală s-a axat, 
în mod deosebit, asupra situa
ției economico-sociale. Aproape 
nu a fost întrunire electorală in 
care să nu se vorbească de fap
tul că la ora actuală numărul 
șomerilor este mai ridicat decit 
oricind in cei 50 de ani de la 
grava criză din 1929—1933. „Pen
tru prima oară din anii. întune
cați care au precedat cel de-al 
doilea război mondial, procen
tajul șomajului a depășit 10,1 la 
sută din întreaga forță de mun
că" — scrie revista americană 
„Newsweek". „Peste 11 milioane 
de americani se află în căutare 
de lucru" — adaugă revista, care 
apreciază că acest fapt va avea 
„serioase implicații asupra votu
lui", Creșterea șomajului a fost 
însoțită de reducerea cu nu 
mai puțin de 35 miliarde dolari 
a alocațiilor bugetare destinate 
satisfacerii unor necesități so
ciale ; in schimb, cheltuielile 
militare aii înregistrat cele mai 
înalte cote, din istoria Statelor 
Unite', însumind 178 miliarde 
dolari. „Tocmai aceste cheltuieli 
masive constituie sursa princi
pală a dificultăților care con
fruntă economia americană" — 
scrie revista „Political Affairs", 
care consideră că „la scrutinul 
de la 2 noiembrie pentru alegă
tori va atirna greu in balanță 
problema dacă un candidat s-a 
pronunțat pro sau contra spori
rii fondurilor pentru înarmare".

Prezintă interes, ca un aspect 
inedit, faptul că, paralel cu ale
gerile legislative, la nivelul sta
telor, al diverselor orașe și co
mune se desfășoară „referen- 
dumuri" organizate de mișcări 
pacifiste în cadrul cărora alegă
torii sint Chemați să-și exprime 
opinia asupra problemei înghe
țării și reducerii înarmărilor nu
cleare. (N. Plopeanu).
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