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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 

România decretează: 4
Articol unic - Se convoacă Marea Adunare Națională in a șasea sesiune a celei 

de-a șaptea legislaturi, in ziua de 28 octombrie 1977, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe șantierele metroului bucureștean

DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare 

în temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 27 

octombrie 1977.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

La 20 noiembrie —ALEGERILE
iiiteviviv.te-: • ' ............. . ___________________ -

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
făcut, miercuri dimineața, o 
vizită de lucru pe șantie
rele metroului bucureștean 
pentru a examina stadiul 
de execuție a acestui im
portant obiectiv, pentru a 
stabili, împreună cu specia
liștii, măsurile cele mai po
trivite în scopul realizării 
sale în condiții cît mai bune 
și la termenele prevăzute.

La vizită au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Ion 
loniță, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu, Gheor- 
ghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, losif Uglar, llie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, losif Banc, Ion 
Coman, Teodor Coman, 
Miu Dobrescu, Ion Ursu, 
Ion Stănescu, precum și 
conducătorii ministerelor 
și departamentelor care 
participă direct la construi
rea metroului.

Vizita a început la statia Piața 
Unirii a metroului.

Secretarul general aî partidului a 
fost intimpinat de general-locote- 
nent Petre Constantinescu, directo
rul general al întreprinderii „Metrou] 
București", Nicolae Popa, directorul 
general adjunct al acestei întreprin
deri, de membri ai conducerii altor 
organizații economice și instituții 
care colaborează la realizarea acestui 
important obiectiv menit să asigure 
îmbunătățirea substanțială a trans
portului in comun din Capitală.

Grupurile de muncitori care lucrea
ză aici l-au salutat cu entuziasm 
pe secretarul general al parti
dului, aplaudind îndelung, scandind 
cu putere „Ceaușescu—P.C.R.!“. Ei 
și-au exprimat satisfacția de a-1 
vedea in mijlocul lor pe conducăto- 
"Ul partidului și statului nostru, pen
tru atenția cu care urmărește inde- 
plinirea sarcinii de mare răspundere 
ce li s-a încredințat, sentimentele de 
aleasă stimă și profundă dragoste pe 
care le nutrește intregul nostru po
por față 
Ceaușescu 
activitate
României socialiste, creșterii in ritm 
rapid a avuției tării, a nivelului de 
trai si civilizație al cetățenilor ei 
Secretarul general al partidului a 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
entuziaste ale muncitorilor.

de tovarășul Nicolae 
pentru neobosita sa 
consacrată propășirii
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Frontului Unității 

Socialiste

Pină ieri-alaltăieri aici 
era un senin de porumb. 
Oștiri disciplinate, aliniate 
ireproșabil, asteptind seve
re si țepene ultima trecere 
in revistă : recoltarea.
Lungi șiruri de cătane ve
getale cu stiuletii în ban
dulieră. Cit vedeai cu 
ochii : divizii și armate de 
porumb. Toamna, vmtul si 
soarele cu dinți le decolo
raseră uniformele clorofi- 
liene. Orizontul devenise 
linia unde părea că cerul 
se unește cu porumbul. în
suși astrul zilei răsărea din 
norumb si apunea in po
rumb. Porumb-porumb-po- 
rumb : 37 000 de hectare
cultivate exclusiv, cu olan- 
ta-rege. 'Glorii! echipate 
special tăiau, curățau, to
cau. Cind buncărele se 
ghiftuiau. girofarurile de 
pe capotele cabinelor de 
sticlă ale combinelor por
neau să se rotească. Fulge
rele lor galbene chemau 
șoferii mașinilor parcate la 
capete de solă. Si. așa. din 
mers, elevatoarele trans
ferau prețioasele boabe in 
cutiile ne sase roti ale au
tocamioanelor. (toc; aici, mai 
departe, porneau ne dru
murile de porumb ale tării, 
în urma combinelor, trom
bele de pănusi cădeau pes
te milioane de oglinzi, si
deful cochiliilor de scoici, 
sparte si forfecate' de 
discuri, singurele mărturii 
ale fostelor funduri de lac. 
ale iepselor. ghiolurilor, sa- 
haielor. cătinelor. nrivalu- 
rilor...

— Aici era privalul Au
relii. Colo. Săpatu. Dinco

lo. Focseneanu. Si mai în
colo. lacul Serbanu...

într-adevăr erau. Și mai 
erau 17 500 de hectare de 
păduri de sălcii (3 000—4 000 
arbori/ha). si stuf, si papu
ră pe alte 22 000 de hecta
re. înainte de amenajare, 
terenul arabil ocupa aici 
doar 19.7 la sută din su-

locuri smulse de sub zodia 
paparudelor si conectate 
definitiv la algebra recol
telor programate pe calcu
lator. Amintiti-vă de Pro
gresele agriculturii coope
ratiste. Copiii născuti in 
ultimii ani in satele noas
tre te privesc nedumeriți 
dacă le vorbești despre

Acolo unde 
cerul se unește 
cu porumbul

orafată. Acum este de 94.6 
la sută. Spunem — si pe 
drept — că noi. românii, 
avem vocația nămintului si 
a fertilității. A dovedit-o 
istoria noastră care, in
tr-un anume sens, este is
toria piinii noastre. Dar. 
mai ales, au dovedit-o co
muniștii. Amintiti-vă de 
fosta Baltă a Ialomitei. de 
Valea Carasu. de fostele 
nisipuri zburătoare din 
zona Sadova-Corabia. de 
lucrările de la Cetate- 
Galicea Mare, de incinta 
Dunăre-Siret — astăzi, tot 
atitea grădini roditoare —

arii, batoze, oaie cărate cu 
tîrîsul... însă ceea ce s-a 
realizat aici, in actuala 
Tară a porumbului, depă
șește ca grad de complexi
tate si ca performantă tot 
ce s-a făcut pină acum. 
De ce?

Pentru că în numai nouă 
luni ale anului 1964, jur- 
imprejurul Bălții Brăilei a 
fost ridicat un val de pă- 
mint bătut, inalt de trei 
metri. în numai nouă luni 
s-au mișcat nouă milioane 
de metri cubi de pămint. A 
apărut astfel o elipsă pro
teguitoare pentru 72 000 de

hectare, a cărei circum
ferință egalează distanța 
pe calea ferată dintre 
București și Timișu de Jos. 
Așa s-a născut digul și, 
odată cu el. INSULA 
MARE A BRĂILEI (deve
nită între timp cea mai 
mare ■ întreprindere agricolă 
de stat din România). Și 
așa a intrat el, digul, și ea, 
insula, in viața citorva sute 
de oameni. Acestora le-a 
insorit sărbătorile și zilele, 
gindurile și nopțile, con
cediile. și chiar partea lor 
de senin- Acei oameni mi
nunați trăitori in corturile 
lor... zburătoare (din cauza 
vintului care, aici, „suflă 
doar, de două ori pe an. dar 
in reprize de cite șase luni, 
fiecare") au declanșat ceea 
ce am numit într-un alt 
reportaj ..acțiunea D". 
Adică : desecarea (in acest 
scop s-au săpat 2 000 km 
de canale), destufizarea, 
defrișarea, desțelenirea. Vă 
amintiți ? în zilele acelea 
telejurnalele . prezentau 
lungi secvențe cu imagini 
ale unor mari utilaje in plin 
efort. Aici, in inima Bălții 
Brăilei, ele dezrădăcinau și 
impingeau cu furie cioatele 
rămase după tăieri. Acum, 
scenele acelea au valbare 
de simbol: așa au procedat 
comuniștii cu toate cioa
tele — oricare au fost .și 
oriunde s-au ivit — inlătu- 
rindu-le și nivelind terenul 
pentru o viață mai demnă

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a V-a)

Sint vizitate principalele compar
timente ale stației din Piața Unirii, 
care va donstitui. in viitor, un nod 
central al magistralelor metroului 
bucureștean. în imensa hală subtera

nă. tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează stadiul lucrărilor, modalită
țile de execuție a acestora. La nive
lul peronului, in fata unor planșe, 
schite și machete, secretarul gene
ral al partidului este informat despre 
mersul lucrărilor la celelalte puncte 
de lucru ce se insiruib pe axul est- 
vest al Capitalei.

Au trecut numai doi ani de ftînd. 
potrivit hotăririi Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., inițiată

de tovarășul Nicolae Ceausescu, s-a 
trecut la construcția acestui obiectiv 
de deosebită însemnătate, ce recla
mă o mare concentrare de forță și 
un volum de lucru impresionant. In 
acest timp, constructorii metroului 
bucureștean au executat o parte 
importantă din lucrările prevăzute, 
obiectivul aflindu-se intr-un stadiu 
avansat. S-au realizat galerii iiisu- 
mind mai bine de 6 000 m. iar pe 
unele porțiuni s-a asigurat si monta

rea echipamentului tehnic provă- ! 
zut. Pe acest tronson au si Început 
probele tehnologice ale prunul ui tren ' 
al viitorului metro, tren proiectat ■ 
si realizat in Întregime, intr-un ter
men scurt, de unitățile industriei 
noastre constructoare de mașini, ale | 
cărei întreprinderi asigură de altfel j 
intregul echipament, inclusiv cel 
electronic, necesar metroului. Lucră-

Industria județului Botoșani a îndeplinit 
planul pe zece luni

Oamenii muncii din industria județului Botoșani au 
realizat sarcinile de plan pe cele zece luni ale anului 
cu 12 zile înainte de termen, creind posibilitatea ca. pină 
la. 31 octombrie, să obțină un spor de producție in va
loare de peste 140 milioane lei. Inregistrind. pe durata 
anului curent, un ritm mediu de dezvoltare de 24.5 la 
sută, industria județului Botoșani va realiza. în perioada 
de la iri.cepu.tul anului si pină la sfirșitul acestei luni, 
o producție echivalentă cu aceea obținută in. intregul an 
1976. (Silvestri Ailenei).

in județul Constanța s-a încheiat 
semănatul griului

Lucrătorii ogoarelor din județul Constanța au încheiat 
cu succes insămînțările de toamnă pe cele peste 180 000 
ha cu orz și griu planificate. în prezent, mecanizatorii, 
țăranii cooperatori, lucrătorii întreprinderilor agricole de 
stat acționează energic la recoltarea, transportul si depo
zitarea porumbului, sfeclei de zahăr, livrarea la fondul 
de stat a produselor agricole contractate, stringerea fura
jelor și executarea ogoarelor de toamnă.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarăși și tovarășe!
Oameni ai munții de ia orașe și sate !
Cetățeni ai Republicii Socialiste România!

La 20 noiembrie vor fi aleși în consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor municipiului București, oră
șenești și comunale reprezentanții poporului care sînt 
chemați să acționeze, împreună cu toți oamenii muncii 
de la orașe și sate, cu întreaga națiune, pentru înfăp
tuirea sarcinilor actualului cincinal, pentru progresul 
multilateral și propășirea continuă a României socialiste.

întâmpinate cu entuziasm de către toți cetățenii, ale
gerile vor constitui o nouă și puternică expresie a de
mocratismului profund al orînduirii noastre, a condiții
lor create în societatea românească pentru ca poporul 
muncitor să participe efectiv la conducerea treburilor 
obștești, să-și făurească în mod conștient propriul său 
destin.

Pentru mandatul de deputat în consiliile populare 
vor candida cei mai buni dintre cei mai buni muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, bărbați și femei 
— români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționa
lități — oameni activi, energici, harnici, cu inițiativă, 
pătrunși de spiritul răspunderii față de societate, devo
tați trup și suflet intereselor obștești, cauzei socialismu
lui și comunismului, capabili să asigure buna gospodă
rire și înflorire a tuturor localităților patriei, să contri
buie astfel la înaintarea mai rapidă a țării pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

Cetățeni și cetățene !
Precedentele alegeri de deputați pentru consiliile 

populare au avut loc acum doi ani și jumătate, la scurt 
timp după Congresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, care a adoptat Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, Directivele cu privire la 
cincinalul 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pentru perioada 1981— 
1990, deschizînd o epocă nouă în istoria României. Viața 
însăși a confirmat pe deplin justețea și realismul aces
tor documente de o deosebită importanță pentru dez
voltarea forțelor de producție în țara noastră, pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pen
tru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor.

Frontul Unității Socialiste se prezintă în actualele 
alegeri cu un bilanț bogat de realizări obținute în apli
carea hotărîrilor Congresului al XI-lea, cu însemnate 
succese atît pe planul dezvoltării de ansamblu a țării, 
cît și pe plan local, în activitatea organelor locale ale 
puterii de stat,

ÎN ACEST RĂSTIMP S-A CONTINUAT CU FERMI
TATE ȘI CONSECVENȚA INDUSTRIALIZAREA SO
CIALISTA A ȚARII, temelia dezvoltării întregii econo
mii naționale, a creșterii necontenite a nivelului de trai, 
a progresului general și a independenței țării. Producția 
industrială a crescut în primii doi ani ai cincinalului in
tr-un ritm de 11,5 la sută, superior prevederilor planu
lui, ceea ce înscrie România între țările cu cele mai ri
dicate ritmuri de creștere economică din lume. Indus
tria românească realizează astăzi o producție globală de 
38 de ori mai mare decît în anul 1938.

Cu toate daunele provocate economiei naționale de cu
tremurul catastrofal din 4 martie, datorită eforturilor 
pline de abnegație și eroism ale clasei noastre munci
toare, ale tuturor oamenilor muncii, s-a reușit să se asi
gure înfăptuirea și depășirea obiectivelor de dezvoltare 
stabilite pentru această perioadă, obținîndu-se suplimen
tar, în primele 21 de luni din cincinal, o producție in
dustrială în valoare de circa 30 miliarde lei. S-a accele
rat creșterea ramurilor moderne ale industriei, s-au rea
lizat progrese în organizarea producției și a muncii, au 
fost îndeplinite și depășite prevederile de plan privind 
creșterea productivității muncii.

REALIZĂRI IMPORTANTE S-AU OBȚINUT ȘI ÎN 
AGRICULTURA. Munca harnică a țărănimii, în condi
țiile dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii, ale 
extinderii mecanizării, chimizării, irigațiilor, a făcut po
sibilă creșterea continuă a producției agricole vegetale 
și animale. În 1976 s-au realizat aproape 20 milioane de 
tone de cereale, cea mai mare recoltă din istoria țării, 
iar în acest an, cu toate că a existat o perioadă îndelun
gată de secetă, producția agricolă este satisfăcătoare, a- 
gricultura asigurînd astfel satisfacerea din ce în ce mai 
bine a necesităților de consum ale populației, precum și 
cerințele industriei.

Politica de repartizare a unei rate înalte din venitul na
țional pentru fondul de dezvoltare — opțiune socială fun
damentală a Partidului Comunist Român — a permis ÎN
FĂPTUIREA UNUI AMPLU PROGRAM DE INVESTI
ȚII, orientate consecvent spre mărirea și modernizarea 
potențialului productiv, îmbunătățirea repartizării teri
toriale a forțelor de producție, realizarea unor ritmuri 
mai ridicate de creștere economică în județele și locali
tățile rămase în urmă în trecut.

Ca urmare a complexului de măsuri pe care conduce
rea partidului și statului l-a adoptat încă de la începu
tul cincinalului pentru gospodărirea la un nivel superior 
— în toate județele și în toate ramurile de activitate — 
a resurselor materiale, s-a creat posibilitatea ca obiecti
vele prevăzute în cincinal să fie realizate cu cheltuieli 
mai mici, cele 110 miliarde lei economii rezultate pînă în 
prezent fiind repartizate cu precădere pentru construirea 
unor obiective noi, în industrie și în agricultură. Ca ur
mare, în primii doi ani ai cincinalului au intrat în func
țiune peste 800 capacități productive importante.

Totodată, pe baza rezultatelor obținute în îndeplinirea 
planului, a creșterii suplimentare a producției și a ve
nitului național, a fost adoptat — din inițiativa tovară
șului Nicola* Ceaușescu — PROGRAMUL SPORIRII 
MAI ACCENTUATE A RETRIBUȚIEI ȘI A ALTOR VE
NITURI ALE POPULAȚIEI, potrivit căruia retribuția 
reală a oamenilor muncii din toate sectoarele economiei 
urmează să crească cu circa 30 la sută, în loc de 18—20 
la sută, cît se prevăzuse în hotărîrile Congresului al 
XI-lea.

Încă din acest an, prin aplicarea prevederilor progra
mului, 3,7 milioane de oameni ai muncii beneficiază de 
o majorare a retribuției cuprinsă între 15—23 la sută, 
urmînd ca în cursul anului viitor să primească această 
majorare toți oamenii muncii. Au fost adoptate, de ase

menea, măsuri privind creșterea pensiilor cu 23,2 la sută, 
față de 16—18 la sută, cît era prevăzut în Directivele 
Congresului, a alocațiilor pentru copii cu circa 30 la 
sută, precum și a ajutoarelor pentru mamele cu mai 
mulți copii. S-au stabilit măsuri pentru îmbunătățirea, 
în continuare, a nivelului de trai al oamenilor muncii 
din agricultură, între care sporirea cu circa 30 la sută a 
veniturilor reale ale țăranilor cooperatori, creșterea pen
siilor lor și instituirea sistemului de pensionare a țăra
nilor din zonele necooperativizate.

Creșterea substanțială a retribuției, celelalte sporuri 
au fost însoțite de lărgirea și diversificarea producției 
bunurilor de consum și a serviciilor, menținerea prețuri
lor și a tarifelor pentru servicii la nivelul stabilit de 
Congresul al XI-lea, construirea și darea în folosință a 
circa 380 000 locuințe și 141 000 locuri în căminele pen
tru nefamiliști. A cunoscut o puternică dezvoltare re
țeaua comercială, de alimentație publică și prestări de 
servicii, de asistență medicală. în anii 1976—1977 s-au 
construit 5 224 noi săli de clasă, au fost date în folosință 
22 000 locuri în creșe, 48 300 locuri în grădinițe, rețeaua 
sanitară a fost dotată cu aproape 10 000 noi locuri în spi
tale și s-a început construcția de noi unități spitalicești 
moderne în mai multe localități din țară.

Toate acestea ilustrează cu putere forța și ’ superiorita
tea orînduirii noastre socialiste, preocuparea constantă 
a partidului și statului ca, pe. măsura dezvoltării eco
nomiei naționale, să se asigure satisfacerea mereu mai 
bună a cerințelor de viață ale celor ce muncesc, crește
rea bunăstării poporului — țelul suprem al politicii 
partidului, esența însăși a făuririi orînduirii noi, 
socialiste.

în perioada care a trecut de la precedentele alegeri au 
fost adoptate NOI ȘI IMPORTANTE MASURI DE PER
FECȚIONARE A ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII 
VIEȚII ECONOMICO-SOCIALE, DE ADÎNCIRE A DE
MOCRAȚIEI SOCIALISTE. Au fost sporite rolul și răs
punderile consiliilor oamenilor muncii, ale adunărilor 
generale ale oamenilor muncii în conducerea unităților 
economice, au fost instituționalizate noi organisme la 
scară națională — Congresul consiliilor populare, Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, Congre
sul agriculturii, Congresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi. Primele congrese 
de acest fel s-au afirmat ca manifestări politice de mare 
amploare, ca forme superioare de participare directă și 
efectivă a maselor la dezbaterea problemelor de interes 
vital privind dezvoltarea economico-socială a României. 
Au fost create, totodată, organisme noi, cu caracter per
manent, care asigură participarea maselor populare, a 
reprezentanților lor la conducerea societății pe plan 
național — Camera legislativă a consiliilor populare, 
Consiliul Național al Agriculturii, Consiliul Național âl 
Oamenilor Muncii. Toate acestea au deschis orizonturi 
noi dezvoltării democrației socialiste, demonstrează clar 
că în condițiile în care clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea, cu celelalte categorii de oameni ai muncii, 
deține întreaga putere se creează posibilitatea unei 
adevărate democrații, care permite manifestarea deplină 
a poporului, ca făuritor conștient al propriei istorii, al 
viitorului său fericit.

în conformitate cu orientarea înscrisă în Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea privind preluarea de 
către colectivele de oameni ai muncii, de către organis
mele obștești a unor funcții și atribuții ale statului, au 
fost adoptate măsuri cu un profund caracter umanist, 
democratic, între care hotărîrea de a se asigura reedu
carea prin muncă a tinerilor care comit infracțiuni și 
creșterea rolului colectivelor de oameni ai muncii în 
educarea tinerei generații, trecerea integrală a răspun
derii pentru conținutul și orientarea activității de infor-^j 
mare a oamenilor muncii în seama organizațiilor de 
partid și de stat, de masă și obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor colective ale instituțiilor ideolo
gice.

O CONSTANTĂ AFIRMARE ȘI DEZVOLTARE AU 
CUNOSCUT ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ ȘTIINȚA, IN- 
VĂȚĂMÎNTUL ȘI CULTURA. Au fost luate măsuri de 
intensificare a activității științifice, de sporire a rolului 

'științei ca forță de producție, ca factor de promovare a 
progresului tehnic în toate ramurile activității econo
mico-sociale. S-a încheiat procesul de reorganizare și 
așezare pe o bază nouă a învățămîntului de toate gra
dele, ceea ce a asigurat cadrul optim pentru integrarea 
sa organică cu cercetarea științifică și producția, pentru 
ridicarea școlii românești la nivelul exigențelor revolu
ției tehnico-științifice, al cerințelor actuale și de per
spectivă ale dezvoltării țării. Patrimoniul culturii națio
nale s-a îmbogățit cu noi opere de valoare, inspirate din 
istoria și viața poporului român. Prima ediție a Festi
valului național „Cîntarea României", punînd în lumină 
inepuizabila forță de creație artistică a poporului, a dat 
un puternic impuls activității cultural-artistice, partici
pării maselor largi la făurirea artei noi, socialiste.

în perioada care a trecut de la alegerile precedente, 
ROMANIA A DESFĂȘURAT O AMPLĂ ȘI RODNICA 
ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ, confirmîndu-se încă 
o dată justețea aprecierilor și concluziilor Congresului 
al XI-lea în domeniul politicii externe. în prezent, țara 
noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 130 
de state și relații economice cu peste 140 de țări. In pe
rioada scursă de la Congresul al XI-lea al P.C.R. a avut 
loc o puternică dezvoltare a relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare pe multiple planuri cu toate țările 
socialiste, s-a intensificat colaborarea politică, econo
mică, tehnico-științifică, culturală cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte țări ale lumii. Contribuțiile adu
se de țara noastră, nemijlocit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, la promovarea unui cli
mat favorabil colaborării constructive între popoare, la 
soluționarea problemelor majore ale omenirii, la apă
rarea cauzei păcii, socialismului, libertății și indepen
denței popoarelor au făcut să crească neîncetat presti
giul țării noastre în întreaga lume.

La activitatea generală desfășurată pe plan econo
mic, politic, social, cultural, pentru progresul operei de 
construcție socialistă în patria noastră, O CONTRIBU
ȚIE IMPORTANTA AU ADUS ORGANELE LOCALE 
ALE PUTERII DE STAT, CONSILIILE POPULARE 
MUNICIPALE, ORĂȘENEȘTI ȘI COMUNALE, care 
și-au sporit simțitor rolul în organizarea și conducerea 

economiei locale, în valorificarea resurselor existente pe 
plan local de creștere a producției industriale și locale, 
în buna gospodărire și înfrumusețare a localităților ur
bane și rurale. Prevederile de plan pe primii doi ani ai 
cincinalului pentru industria locală au fost realizate cu 
succes. Importante fonduri de investiții destinate gospo
dăririi pe plan local au permis realizarea unor însem
nate lucrări de echipare tehnico-edilitară a orașelor, 
dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă, îmbunătă
țirea transportului în comun și a altor servicii.

Perioada care a trecut de la precedentele alegeri a 
marcat trecerea la înfăptuirea amplului program de sis
tematizare, menit să asigure dezvoltarea tuturor locali
tăților ca unități administrativ-teritoriale complexe, ca
pabile să asigure locuitorilor condiții optime de muncă 
și de viață, înflorirea tuturor orașelor și satelor patriei, 
ridicarea generală a gradului de civilizație.

înfăptuirile realizate în fiecare județ, în fiecare oraș 
și comună sînt rodul muncii eroice a întregului nostru 
popor, al patriotismului fierbinte, al hotărîrii și abnega
ției cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — înfăptuiesc politica Partidului 
Comunist Român, forța conducătoare a întregii noastre 
societăți.

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Programul cu care Frontul Unității Socialiste se pre
zintă în fața alegătorilor, platforma politică a candidați- 
lor săi, este Programul Partidului Comunist Român, Pro
gramul făuririi societății socialiste multilateral dezvolta
te și al înaintării patriei spre comunism, concretizat pen
tru perioada noului mandat în obiectivele și sarcinile ulti
milor ani ai actualului plan cincinal de dezvoltare eco
nomico-socială a României. Va fi continuată cu fermitate 
politica de dezvoltare rapidă a bazei tehnico-materiale 
a economiei naționale, de creștere în ritm înalt a forțe
lor de producție și amplasare a lor rațională, pe între
gul teritoriu al țării, va crește puternic producția agri
colă și agroalimentară, se vă urmări o dezvoltare armo
nioasă, echilibrată a tuturor ramurilor și sectoarelor 
economice. Va crește în mod susținut nivelul de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.

Votînd candidații Frontului
Unității Socialiste, votați pentru 
realizarea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., prin care România va 
face noi pași însemnați pe dru
mul progresului și bunăstării, 
al apropierii de țările dezvol
tate ale lumii, așezînd temelie 
trainică existenței libere, dem
ne a poporului nostru, inde
pendenței și suveranității pa
triei socialiste!

Frontul Unității Socialiste va acționa energic pentru 
înfăptuirea, in continuare, cu consecvență, a politicii de 
industrializare socialistă, pe baza introducerii tehnicii 
noi, a descoperirii și punerii în valoare de noi resurse 
și bogății naturale proprii. Pe baza studierii posibilități
lor existente de creștere mai accentuată a productivității 
muncii, în toate întreprinderile există perspectiva certă 
atît a îndeplinirii obiectivelor cincinalului, dar și a 
obținerii unei producții suplimentare în valoare de 
100—130 miliarde lei.

Ca urmare a măsurilor adoptate de partid și de stat, 
prin munca harnică a poporului, în anul 1980 fiecare 
județ va realiza o producție industrială de cel puțin 10 
miliarde lei. Se va accentua, astfel, caracterul industrial 
al economiei noastre în ansamblu și al fiecărui județ în 
parte.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen
tru continua dezvoltare a in
dustriei românești, pentru ridi
carea ei pe o treaptă supe
rioară de dezvoltare, pentru 
continua ridicare a nivelului 
de viață și de civilizație al 
întregului nostru popor!

Odată cu continuarea industrializării, agricultura — 
ramură de bază a economiei noastre naționale — va 
înregistra o tot mai rapidă dezvoltare, înfăptuind u-se 
orientările stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, 
Programul aprobat de Congresul țărănimii pentru reali
zarea unei agriculturi intensive, de mare productivitate. 
Va cunoaște o nouă dezvoltare baza tehnico-materială 
a agriculturii. Pînă în anul 1980 se va ajunge la o supra
față irigată de 3 milioane hectare, agricultura va primi 
încă 70 de mii de tractoare și zeci de mii de alte mașini 
agricole de mare randament, asigurîndu-se mecanizarea 
completă a lucrărilor agricole, inclusiv în zootehnie, îi 
vor fi livrate an de an cantități tot mai mari de îngră
șăminte chimice. Va fi asigurată mai buna gospodărire 
și conservare a pămîntului, se va realiza un amplu pro
gram de îmbunătățiri funciare.

Producția agricolă globală va fi în perioada 1976—1980 
cu 28—44 la sută mai mare decît media cincinalului 

trecut. în anul 1980 se va ajunge la o producție totală de 
cereale de peste 24 milioane tone, respectiv 1 000—1 200 
kg pe locuitor. O atenție deosebită se va acorda în con
tinuare culturilor tehnice, creșterii producțiilor în legu- 
micultură, pomicultură, viticultură. Zootehnia va atinge 
niveluri superioare celor prevăzute inițial, urmînd ca în 
anul 1980 să realizeze 40 la sută din întreaga producție 
agricolă.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen
tru dezvoltarea și moderni
zarea continuă a agriculturii, 
pentru obținerea unor pro
ducții agricole tot mai mari, 
pentru satisfacerea la un nivel 
superior a cerințelor popu
lației, ale întregii economii 
naționale!

întreaga noastră dezvoltare economico-socială, ridica
rea continuă a nivelului de trai al populației se sprijină 
pe opțiunea fundamentală a partidului și poporului de 
a aloca o cotă înaltă — de 33—34 la sută — din venitul 
național pentru dezvoltare. Pe această bază, în actualul 
cincinal se realizează un amplu program de investiții în 
valoare de peste 1 000 de miliarde lei, echivalent cu in
vestițiile realizate în trei cincinale precedente. în cursul 
întregului cincinal vor fi date în funcțiune 2 700 noi ca
pacități de producție, din care peste 2 400 în industrie, 
se va extinde simțitor baza materială a activităților so- 
cial-culturale, se vor crea peste un milion noi locuri de 
muncă. Numai în perioada 1978—1980 se va realiza un 
volum de investiții de peste 670 miliarde lei. România 
va ajunge pînă în 1980 la un venit național pe locuitor 
de peste 27 000 lei.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen
tru puternica dezvoltare a în
tregii economii naționale, pen
tru continua înflorire a sate
lor și orașelor patriei, a în
tregii țări!

în următoarea etapă, un obiectiv prioritar al întregii 
activități economice îl constituie ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, sporirea mai accentuată 
a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materia
le, creșterea generală a eficienței economice. O contri
buție hotărîtoare va aduce în această privință introdu
cerea largă în producție a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane. în acest cincinal, pentru dez
voltarea bazei materiale a cercetării științifice se vor 
aloca fonduri de aproape două ori mai mari în compara
ție cu cincinalul precedent. Va spori aportul cercetării 
științifice proprii, al ingineriei tehnologice, la valorifica
rea superioară a resurselor naturale, reducerea consu
murilor, creșterea randamentelor industriale, realizarea 
de noi tehnologii și produse de concepție românească, la 
abordarea de către industria noastră a noi domenii de 
vîrf pe plan mondial.

în perioada care urmează se va acționa susținut pen
tru realizarea de noi progrese în djrecția organizării su
perioare a întregii vieți economice-sociale, va fi conti
nuat cu consecvență procesul adîncirii și perfecționării 
democrației noastre socialiste. Va spori rolul adunărilor 
generale ale oamenilor muncii în conducerea întregii ac
tivități, ca organe colective ale proprietarilor și producă
torilor. Frontul Unității Socialiste va acționa pentru fo
losirea cît mai deplină a sistemului instituțiilor democra
tice create în societatea noastră, pentru ca întregul popor 
să participe la conducerea societății, exercitîndu-și din 
plin prerogativele sale, ca deținător al întregii puteri în 
stat, ca stăpîn deplin al destinelor sale, făuritor al pro
priului viitor.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen- 
tru adîncirea continuă a de
mocrației noastre socialiste, 
pentru participarea efectivă a 
fiecărui cetățean, fără deose- 
bire de naționalitate, la con
ducerea societății, pentru exer
citarea deplină, neîngrădită, 
de către fiecare om ai muncii 
a drepturilor sale cetățenești, 
pentru afirmarea plenară a 
personalității umane!

întreaga politică a partidului și statului nostru are 
ca obiectiv creșterea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. Pînă la sfîrșitul cincina
lului se va realiza și cea de-a doua etapă a majorării 
retribuției, pensiilor și alocațiilor de stat pentru copii, 
îndeplinindu-se integral măsurile adoptate de partidul 
nostru pentru creșterea mai accelerată a veniturilor tu
turor categoriilor de oameni ai muncii. în anul 1980 re
tribuția medie lunară va ajunge la 2 200 lei, cu 38 la 
sută mai mare decît în 1975, iar pensia medie pentru li
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mita de vîrstă, cu vechime integrală, la circa 1 250 lei 
lunar. Odată cu sporirea retribuției și a pensiilor, vor 
crește și cheltuielile statului destinate satisfacerii nevoi
lor sociale ale întregii populații. în acest scop, în cinci
nalul actual, statul va cheltui 316,6 miliarde lei, cu circa 
44,1 la sută mai mult decît în cincinalul anterior. în 
1980 volumul cheltuielilor social-culturale pe o familie 
va fi de circa 10 000 lei, față de 7 400 lei în 1975. Am
ploarea eforturilor statului rezultă evident din faptul că 
totalul acestor fonduri îl întrece pe cel din întreaga pe
rioadă a primelor patru cincinale.

Corespunzător creșterii veniturilor reale ale popu
lației și ca urmare a programelor speciale adoptate, vo
lumul desfacerilor de mărfuri va crește în acest cincinal 
cu peste 52 la sută, iar al prestărilor de servicii cu peste 
75 la sută, realizîndu-se astfel sporuri superioare celor 
prevăzute inițial.

O puternică amploare vor cunoaște în continuare 
construcțiile de locuințe ; prin suplimentarea față de 
plan a numărului de apartamente fizice cu 190 000, se 
va ajunge la peste un milion de apartamente, față de 
513 000 realizate în perioada 1971—1975, urmînd să se 
acorde o atenție sporită creșterii gradului de confort.

încă în cursul anului viitor va începe acțiunea de 
reducere a săptămînii de lucru.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen
tru creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al po
porului român, pentru ridi
carea vieții sale spre noi trepte 
de progres, prosperitate și 
civilizație, pentru creșterea 
bunăstării și fericirii națiunii 
noastre socialiste!

în perioada care urmează, vor cunoaște o nouă în
florire știința și cultura românească, se va acționa in
tens, prin multiple mijloace cultural-educative, pentru 
ridicarea continuă a conștiinței socialiste a maselor. 
Școala, factor hotărîtor în formarea și educarea tinerei 
generații, va asigura formarea în acest cincinal a 
1 900 000 noi cadre capabile să participe la înfăptuirea 
programelor dezvoltării noastre economico-sociale.

O puternică dezvoltare va cunoaște cultura româ
nească. Se va extinde rețeaua de case de cultură, cămi
ne culturale, cluburi, biblioteci, cinematografe, va crește 
producția de carte, va spori numărul filmelor, pieselor 
de teatru, expozițiilor. A doua ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României", marea mișcare sportivă de 
masă „Daciada" vor cuprinde mase tot mai largi de 
oameni ai muncii de la orașe și sate. Se vor afirma, ast
fel, tot mai plenar înaltele calități ale personalității 
umane, capacitățile creatoare ale oamenilor, se vor ma
nifesta puternic sentimentele de dragoste și atașament 
față de patrie, partid și popor, specifice fiecărui cetă
țean.

Votînd candidații Frontului
Unității Socialiste, votați pen
tru afirmarea tot mai puternică 
a învățămîntului, științei, artei 
și culturii naționale, pentru 
făurirea unei înaintate civilizații 
spirituale în România!

Tovarăși și tovarășe! 
Cetățeni și cetățene!

Frontul Unității Socialiste va milita cu toată hotărî- 
rea pentru înfăptuirea în continuare a politicii externe 
a statului nostru menită să asigure condiții optime dez
voltării libere a națiunii noastre, să contribuie la asi
gurarea păcii și progresului întregii omeniri. în centrul 
politicii sale externe, România socialistă situează con
tinua dezvoltare a relațiilor cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
întărirea unității și solidarității tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, a tuturor forțelor care doresc pa
cea și bunăstarea omenirii, pe baza respectării principii
lor noi de relații între state, a garantării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, al respectării dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și alege de sine stătător calea 
dezvoltării economico-sociale.

în conformitate cu orientările stabilite de Congresul 
al XI-lea, țara noastră va acționa în continuare pentru 
înfăptuirea securității și cooperării în Europa, pentru 
excluderea forței și amenințării cu forța din relațiile 
între state, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru parti
ciparea tuturor statelor în condiții de deplină egalitate 
la viața internațională.

Țara noastră își va continua neabătut eforturile pen
tru lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi or
dini economice, care să asigure progresul mai rapid al 
tuturor statelor și popoarelor.

Votînd pentru candidații 
Frontului Unității Socialiste, 
votați pentru înfăptuirea poli
ticii externe a partidului și 
statului nostru, pentru afir
marea în lume a idealurilor 
socialismului și colaborării în
tre popoare egale în drepturi, 
pentru cauza păcii, progresu
lui și prosperității, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă!

Locuitori ai orașelor 
și satelor patriei!

în perioada noului mandat, Frontul Unității Socialis
te va acționa pe multiple planuri pentru o nouă înflori
re a tuturor localităților țării. în anii acestui cincinal se 
realizează prima etapă din prevederile Programului na
țional de sistematizare a teritoriului și localităților ur
bane. înfăptuirea acestui program se va reflecta direct 
în viața localităților țării, a fiecărui cetățean. Va crește 
gradul de urbanizare în toate localitățile, se va extinde 
rețeaua comercială, de alimentație publică, prestări de 
servicii și activități de gospodărie comunală. Un număr 
sporit de comune se vor transforma în centre urbane a- 
gricole sau agroindustriale. Se vor crea condiții tot mai 
bune de muncă și de viață pentru toți cetățenii țării, 
fără deosebire de naționalitate, înlesnindu-se, astfel, 
procesul ștergerii treptate a deosebirilor esențiale dintre 
sat și oraș.

Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați pen
tru înfăptuirea programelor de 
dotare edilitară a tuturor ora
șelor și satelor pe întinsul pa- 
triei, pentru înflorirea întregii 
țări, pentru crearea unei înalte 
civilizații materiale și spirituale 
socialiste pe pămîntul Româ
niei !

Muncitori, tehnicieni! 
Ingineri din industrie!

Frontul Unității Socialiste vă cheamă să desfășurați 
larg întrecerea socialistă, să acționați cu hotărîre pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a sarcinilor stabilite de Congresul 
clasei muncitoare în vederea îndeplinirii exemplare a 
tuturor obiectivelor cincinalului 1976—1980 ! Acționați 
cu hotărîre pentru punerea în funcțiune a tuturor obiec
tivelor aflate în construcție, pentru creșterea productivi
tății muncii, pentru realizarea de producții superioare 
și de calitate, comparabile cu cele mai bune realizări ob
ținute pe plan mondial, faceți-vă un titlu de onoare din 
gospodărirea tuturor materiilor prime și a surselor de 
energie !

Faceți totul ca prin întărirea răspunderii și exigenței 
la locurile de producție, prin folosirea la întreaga capa
citate a utilajelor și a forței de muncă, prin introduce
rea metodelor noi, superioare, de fabricație, asigurînd 
ordinea și disciplina, să realizați în întregime angaja
mentele suplimentare pe care colectivele voastre și le-au 
asumat în vederea creării de noi posibilități pentru spo
rirea veniturilor întregii populații și înflorirea multila
terală a patriei!

Țărani muncitori!
«

Tehnicieni și ingineri 
din agricultură!

Frontul Unității Socialiste vă adresează chemarea de a 
munci neobosit pentru obținerea de producții vegetale și 
animale sporite ! Organizați-vă mai bine activitatea, mo
bilizați milioanele de brațe de muncă pentru executarea 
la timp și în bune condiții a lucrărilor, puneți larg în 
valoare bogata experiență pe care LA.S.-urile, C.A.P.- 
urile, celelalte unități au acumulat-o, exploatați in mod 
rațional, la întreaga capacitate și cu maximum de ran
dament, mijloacele pe care știința și tehnica vi le pun 
la dispoziție ! Aplicați în mod ferm programele de siste
matizare a teritoriului agricol, folosiți rațional pămîn
tul — bun al întregului popor — înlăturați orice tendin
ță de risipă a fondului funciar 1 Acționați cu conștiin
ța că prin sporirea producției agricole asigurați buna a- 
provizionare a întregului popor, contribuiți la prosperi
tatea întregii țări, la creșterea bunăstării și fericirii în 
toate casele voastre !

Lucrători 
din transporturi, 
aprovizionare și comerț!

De munca voastră depind în mare măsură realizarea 
în bune condiții a obiectivelor stabilite de partid pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, creș
terea nivelului de trai material și spiritual al tuturor 
oamenilor muncii! Acționați hotărît pentru folosirea la 
întreaga capacitate a mijloacelor materiale pe care le 
aveți în dotare, pentru întărirea ordinii și disciplinei în 
transporturi și în toate unitățile de depozitare și livrare, 
pentru sincronizarea mai bună a întregii activități de 
aprovizionare și desfacere cu nevoile industriei, agri
culturii, cu cerințele de muncă și viață ale locuitorilor 
din toate localitățile țării!

Oameni de știință, 
cercetători!

Marile obiective ale cincinalului 1976—1980 solicită 
din partea zecilor de mii de specialiști care lucrează în 
domeniul cercetării și aplicării tehnologiilor noi o par
ticipare tot mai susținută la modernizarea forțelor de 
producție, ridicarea nivelului calitativ al industriei și 
agriculturii, la întreaga activitate de perfecționare a or
ganizării și conducerii societății. Frontul Unității Socia
liste vă adresează chemarea ca, prin folosirea la un 
înalt grad de eficiență a condițiilor materiale care vă 
stau la dispoziție, acționînd pentru realizarea progra
melor imediate, cît și a celor de lungă durată, să con
tribuiți la soluționarea optimă a cerințelor economiei 
naționale, la înfăptuirea întregului program elaborat de 
partid, pentru aplicarea celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, descoperirea și folosirea de noi resurse 
energetice și de materii prime, pentru valorificarea su

perioară, calitativă și cantitativă, a tuturor bogățiilor 
patriei! Conlucrînd strîns cu întreprinderile, cu alte 
unități economice, îndepliniți hotărîrea Congresului con
siliilor oamenilor muncii de a consacra cel puțin jumă
tate din timpul vostru de muncă rezolvării sarcinilor 
direct productive, depuneți toate strădaniile pentru a 
scurta etapele ciclului pe care-1 parcurg ideile noi — 
cercetare, inginerie tehnologică, producție ! Faceți totul 
pentru ca actualul cincinal să constituie, într-adevăr, 
cincinalul desfășurării largi a revoluției tehnico-științi- 
fice in România !

Lucrători din domeniul 
învățămîntului și al 
pregătirii cadrelor!

Școlii — principalul factor de instrucție și cultură — 
îi revin sarcini de o deosebită importanță pentru trans
punerea în fapt a Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Frontul Unității Socialiste 
cheamă pe profesori, învățători, educatori, pe toți spe
cialiștii care participă la creșterea și formarea pentru 
muncă și viață a noilor generații să valorifice din plin 
cadrul optim ce a fost asigurat școlii de toate gradele, 
să manifeste o preocupare mai temeinică pentru folosi
rea cu rezultate superioare a noii structuri a învăță
mîntului, precum și a bazei sale materiale. Pregătiți te
meinic constructorii societății noastre, înarmîndu-i cu 
solide cunoștințe profesionale, cu înalte convingeri civi
ce, edueîndu-i în spiritul moralei comuniste, al răspun
derii față de muncă, față de societate, față de viitorul 
patriei 1

Oameni de cultură

Frontul Unității Socialiste vă adresează chemarea de 
a vă aduce o contribuție tot mai însemnată la formarea 
unui om nou, cu o înaltă conștiință cetățenească, revo
luționară ! Faceți totul pentru ca talentele care se nasc 
continuu în toate colțurile patriei să-și găsească împli
nirea. prin aportul pregătirii, pasiunii și dăruirii voas
tre. Realizați opere de artă și cultură cu un înalt mesaj 
educativ ! Inspirați-vâ din realitățile amplului proces 
al construcției socialiste pe pămîntul României •

Femei!
Reprezentînd jumătate din populația țării, Frontul 

Unității Socialiste vă adresează chemarea de a vă mo
biliza și mai mult energiile, de a vă consacra, în continua
re, întreaga pricepere și putere de muncă pentru binele 
și prosperitatea patriei ! Faceți ca spiritul vostru gos
podăresc, dragostea de frumos, respectul pentru ordine 
și civilizație, pentru înaltele valori morale ale poporului 
român, capacitatea voastră educativă și de creație, recu
noscute și manifestate în cele mai diverse domenii, să-și 
spună din plin cuvîntul în fiecare oraș, în fiecare sat, în 
fiecare familie, ca și la fiecare loc de muncă !

Tineri ai României 
socialiste!

Frontul Unității Socialiste vă adresează vouă, celor ce 
alcătuiți generațiile cele mai noi de muncitori, agricul
tori, intelectuali, chemarea de a participa cu tot entu
ziasmul tineresc ce vă caracterizează la efortul de dez
voltare economico-socială pe care îl înfăptuiește po
porul nostru ! însușiți-vă cele mai înalte cuceriri ale 
științei, concepția științifică despre viață și societate, 
spiritul comunist, revoluționar al partidului nostru ! 
îmbrățișați cu elan profesiile de care are nevoie con
strucția socialistă. Beneficiind direct de condițiile cele 
mai bune pe care le-au avut vreodată pînă în prezent 
generațiile tinere din România, aplicați în munca direct 
productivă, creatoare de valori capacitățile, devotamen
tul și atașamentul vostru nemărginit față de partid și 
popor, spiritul vostru inovator I

Militari, fii ai țării 
aflați sub drapel!

Deșăvîrșiți-vă pregătirea pentru a fi gata să vă în
depliniți nobila îndatorire patriotică de a apăra oricînd 
marile noastre cuceriri revoluționare, munca pașnică a 
poporului, independența și suveranitatea României so
cialiste ! îmbinați necontenit munca voastră, activitatea 
de cunoaștere și stăpînire a tehnicilor de luptă celor mai 
moderne cu activitatea pentru înălțarea de noi obiective 
economico-sociale pe pămîntul patriei! Fiți demni de 

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie— 
Republica Socialistă România!

Trăiască Partidul Comunist Român—forța 
conducătoare a societății noastre, inspiratorul 
și organizatorul mărețelor victorii socialiste 
ale poporului!

Trăiască Frontul Unității Socialiste!
Să triumfe pacea și colaborarea între popoare, 

cauza înălțătoare a socialismului și comu
nismului !

Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității 
Socialiste!

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

misiunea sacră pe care partidul, patria și poporul v-o 
încredințează !

Oameni ai muncii 
români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte 
naționalități, 
constructori ai 
României socialiste!

Frontul Unității Socialiste vă adresează chemarea ca, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm cu toții, strîns unit, pentru ca prin munca 
noastră, consacrată realizării obiectivelor înscrise în Pro
gramul partidului, să înfăptuim aspirațiile tuturor fiilor 
și fiicelor țării, de progres multilateral și continuă înăl
țare a patriei socialiste !

Oameni ai muncii 
de la orașe și sate! 
Tovarăși!

Alegeți în organele puterii de stat pe cei mai buni 
dintre cei buni, oameni care militează cu fermitate și 
răspundere pentru înfăptuirea politicii partidului și sta
tului, au o atitudine înaintată, revoluționară, sînt frun
tași Ia locul de muncă, dovedesc cinste, omenie, corec
titudine, competență și inițiativă, se bucură de încrede
rea maselor, sînt exemple de conduită morală, avînd o 
comportare demnă în familie și societate, adoptă o pozi
ție intransigentă față de lipsuri, acționează cu hotărîre 
pentru aplicarea și respectarea legilor statului, a prin
cipiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste !

Votînd la 20 noiembrie can
didații Frontului Unității Socia
liste, votați pentru însuși viito
rul luminos, socialist al patriei, 
pentru o viață mereu mai fru
moasă și îmbelșugată, pentru 
o Românie a demnității și liber
tății, pentru înfăptuirea istori
cului Program al Partidului Co
munist Român de edificare a 

socialismului și comunismului 
pe pămîntul României.

Strîns uniți în jurul parti
dului, al Comitetului Centrai, 
al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm ca 
un singur om, neprecupețind 
nici un efort, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, pentru ca scumpa 
noastră patrie, Republica So
cialistă România, să înscrie în 
eroica sa istorie contemporană 
pagini noi de mărețe împliniri 
socialiste!
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în întreaga țară continuă

ADUNĂRILE PENTRU 
DESEMNAREA CANDIDAȚILOR

BCCOU. ibuhicipiul Bacău și 
în comunele suburbane s-au desfășu
rat pînă acum, intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire. 66 de adunări elec
torale, în care au fost depuse candida
turile pentru alegerile de depu- 
tați pentru consiliile populare de la 
20 noiembrie. în rîndul candidaților se 
află muncitori, țărani cooperatori, ac
tiviști de partid și de stat, conducă
tori de unități economice și institu
ții, oameni ai muncii membri și ne
membri de partid, pensionari, gospo
dine care, de-a lungul anilor, au do
vedit că se situează în primele rin- 
duri ale luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, că sînt modele de 
ținută morală, că au vocație pentru 
munca obștească.

Amplul dialog purtat între candi
date Frontului Unității Socialiste și 
cei peste 10 000 de alegători partici
pant la adunările electorale ce s-au 
desfășurat pînă acum a fost dominat 
de ideea unei angajări generale în 
îndeplinirea sarcinilor economico- 
sociale pe acest an, în mai buna gos
podărire a localității în care trăiesc 
și muncesc. Elocvent, în acest sens, 
este faptul că la primele adunări care 
au avut loc pînă acum în municipiul 
Bacău s-au făcut peste 200 de pro
puneri privind cele mai diferite pro
bleme edilitar-gospodărești și sociale, 
de larg interes obștesc. La adunarea 
electorală din circumscripția nr. 15, 
bunăoară, unde au fost propuși can
didați muncitorii Virgil Sofrone și 
loan Enache. de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Letea, au luat parte 
cetățeni din cartierul Izvoare, lucră
tori din unități comerciale, gospodi
ne. In cuvîntul lor, numeroși alegă
tori, printre care muncitorul Con
stantin Lehăduș, ofițerul Ion Ciocan, 
pensionara Aneta Tănase, au făcut 
aprecieri elogioase la adresa celor doi 
candidați, deopotrivă de harnici și 
buni gospodari, și le-au dat asigu
rări că, indiferent care va fi ales, se

va bucura de întregul lor sprijin, 
pentru a putea înfăptui toate obiec
tivele aflate pe agenda consiliului 
popular propuse de cetățeni.

în aceeași atmosferă de lucru s-a 
desfășurat și adunarea electorală din 
circumscripția cu nr. 39, in cadrul 
căreia cetățenii au susținut candida
tura inginerului Nicolae Matei, pe 
care l-au ales deputat și în 1975, și 
care si-a probat, prin fapte, învesti
tura acordată. Muncitorul Ion Pinti- 
lie, medicul T. Lerescu și alți cetă
țeni au ținut să arate că, în cali
tate de prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal, tovarășul 
Nicolae Matei a manifestat solicitu
dine față de cerințele cetățenilor, 
s-a preocupat de buna gospodărire a 
fondurilor, astfel încît să se asigure 
o armonioasă dezvoltare a orașului. 
Ca urmare, în circumscripția lor, ca 
și în tot orașul, au fost înălțate noi 
blocuri de locuințe, complexe comer
ciale și de prestări de servicii, au 
fost pavate străzi etc. Atît alegătorii, 
cit și candidatul au fost însă de pă
rere că mai au multe de făcut pen
tru buna gospodărire a circumscrip
ției lor, a întregului oraș. Cu toții, 
candidați și alegători, s-au angajat să 
pună umărul la realizarea tuturor lu
crărilor edilitar-gospodărești prevă
zute de programul pe care și l-au 
propus (Gh. Baltă).

Cluj-Napoca. Alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 21 din 
Cluj-Napoca au primit cu deose
bită satisfacție propunerea con
siliului municipal al Frontului U- 
nității Socialiste de ă candida 
pentru alegerile de la 20 noiembrie 
Ecaterina Fodor. inginer minier la 
combinatul minier. vicepreședinta 
consiliului municipal al femeilor. 
Printre cei care au luat cuvintul și 
au susținut candidatura propusă a 
fost si Horia Voicu de la combina
tul minier, care a spus : „Este o fe

meie harnică și pricepută. Deși se 
confruntă cu probleme dificile de teh
nică si tehnologie modernă, ea le re
zolvă cu competență și dăruire și este 
preocupată tot timpul de perfecționa
rea măiestriei sale profesionale. în 
același timp, o cunoaștem și ca bună 
activistă obștească, gospodină și 
mamă. Deși vom mai avea prilejul 
să ne întilnim cu candidata pină la 
alegeri, aș vrea să subliniez încă de 
pe acum că. întrucît circumscripția 
noastră este situată in preajma zonei 
industriale, mult dezvoltată în ultimii 
ani, și a unei artere de largă circula
ție, va trebui ca împreună să conce
pem un plan de acțiune pentru com
baterea poluării mediului. Va trebui, 
zic eu, să plantăm mai mulți arbori, 
să amenajăm spații verzi, să creăm o 
opinie de masă împotriva proastei 
gospodăriri a unor străzi".

— Mă bucur de două ori că tova
rășa Ecaterina Fodor este propusă 
candidată de deputați în circumscrip
ția noastră — spunea pensionarul 
Ștefan Oprea. în primul rînd. pentru 
că este o specialistă bună, harnică, 
energică. In al doilea rînd. pentru că 
e femeie si avem nevoie de spiritul 
gospodăresc al unei femei. I-aș re
comanda, dacă va fi aleasă, să în- 
ceapă cu lucrurile mărunte. în car
tierul nostru s-a cam încheiat faza 
de construcții. Se pun acum proble
me de gospodărire și înfrumusețare.

— Fiind cu totul de acord cu pro7 
punerea făcută. căci o cunosc 
bine pe candidată r- a spus alegă
torul Ștefan Radu — aș propune ca 
în cadrul întîlnirilor ce le vom avea, 
in afara problemei combaterii po
luării, să o discutăm și pe aceea a 
redistribuirii mai echitabile a spa
țiilor comerciale.

La rîndul lor, Olga Lazăr, secre
tara organizației de bază din car
tier, și Ștefan Reman, pensionar, au 
asigurat pe candidată de întregul 
sprijin al alegătorilor. (Alexandru 
Muresan).
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țării și ale lumii
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PROGRAMUL 1

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă rusă.
17,05 La volan.
17.20 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.35 Consultații juridice.
17.55 Reportaj pe glob : Islanda.
18.15 Telecronica pentru pionieri.
18.35 Cîntarea României.
18.55 România pitorească.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 Roadele politicii partidului de 

dezvoltare economlco-soclală a 
țării. Republica XXX. Azi, jude
țul Constanța.

20.15 Ora tineretului.
21,10 Seară de teatru : ,,Oh, tinerețe 1“ 

— de Eugene O’Neill. Premie
ră T.V.

22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

19,50 Film serial : „Doblndești In lup
tă". Producție a studiourilor so
vietice ,,Ekran“. Episodul 1.

20.55 Un fapt văzut de aproape.
21.15 Concertul orchestrei Radiotelevl- 

ziunii și al Filarmonicii de staț 
din Ploiești.

Grădinarii pregătesc acum

LEGUMELE DE PRIMĂVARA
In fiecare județ să se acționeze 

gospodărește, cu spirit de răspundere 
pentru însămînțarea și plantarea tuturor 

suprafețelor prevăzute în programul 
legumiculturiide dezvoltare a

in 
de 
cu 
de

20 august 1968, 
13,15 ! Aceste date 
subliniate *cu roșu in 
grafia întreprinderii de 
toturisme din 
acea zi și la 
fost gata să 
drumurile țării noastre pri
mul autoturism românesc 
„Dacia 1 100". în această zi, 
în istoria industrializării 
socialiste a țării a fost în
scrisă o nouă pagină gio- 
noasă, a fost înfăptuit vi
sul citorva generații de oa
meni.

Zilele acestea s-a anun|at 
că a ieșit de pe banda de 
lucru al 360 000-lea autotu
rism. Mulți dintre autorii 
acestei prestigioase realizări 
se aflau, nu cu prea mulți 
ani in urmă, la coarnele 
plugului. Este un fenomen 
pe care îl intîlnim pretu
tindeni în țară : noile și 
modernele întreprinderi ri
dicate în acești ani. indus
tria noastră in întregul ei 
a produs profunde schim
bări în structura profesio
nală a populației, a deter
minat creșterea gradului de 
calificare a milioane de oa
meni, Acești oameni, tine.i 
in special, veniți de la 
coarnele plugului, trecuți 
prin școli și cursuri de ca
lificare au ajuns, în scurt 
timp, să minUiască cele mai 
complicate și moderne apa
rate și utilaje, să execute 
lucrări cu toleranțe de 
miimi de microni pe care le 
necesită construcția unui 
autoturism modern cum e 
„Dacia 1 300". Majoritatea 
oamenilor sînt tineri, jumă
tate sînt uteciști, media de

ora 
sint 
bio- 
au- 

In 
oră a 

pornească pe
Pitești, 

acea

vîrstă a colectivului fiind 
de 22—23 de ani. Deși tineri 
și ca virstă. și ca meserie, 
datorită preocupării consi
liului de conducere, a spe
cialiștilor, marea majoritate 
a muncitorilor s-au deprins 
in timp scurt să' mînuias.ă 
cu dibăcie utilajele și teh
nica modernă cu care e do
tată unitatea. Multi dintre 
ei sînt autorii unor invenții 
Si inovații care le ușurează 
munca, modernizează con
tinuu procesul de produc
ție. Mai trebuie menționat 
un fapt, mai puțin cunos
cut : întreprinderea de au
toturisme Pitești colabo
rează cu toate întreprinde
rile constructoare de mașini 
din țară, cu piese, suban
samble, proiecte și cadre de 
specialitate. Ion Ciuvelcă, 
directorul tehnic al între
prinderii, ne spunea că 
peste 50 la sută din activi- 
ti.tea unității este folosită 
pentru alte unități din țară, 
cum sint întreprinderile de 
tractoare și autocamioane 
din Brașov, ARO din 
Cimpulung etc. în prezent, 
cooperează la realizarea 
autoturismului „Dacia" și Ia 
celelalte subansamble 42 de 
întreprinderi din țară.

Mircea Nedelcu, secreta
rul comitetului de partid 
din secția presaj, secție 
unde începe să prindă con
tur autoturismul „Dacia", 
ne-a spus că in cinci ani 
numărul personalului mun
citor a sporit de Ia 80 la 945. 
dar și mai mult a crescut 
în această perioadă califi
carea și specializarea oa
menilor. In această secție

se realizează 1200 de re
pere. în afară de nucleul 
de bază, care a învățat me
seria la unități similare, 
circa 95 la sută, veniți din 
satele învecinate, au fost 
calificați la locul de muncă 
și în școlile profesionale.

Desigur, venirea de la 
sate a unui număr mare ci<; 
oameni deprinși cu alte 
obiceiuri decît acelea aie 
muncii într-o întreprindere 
industrială modernă, edu
carea și pregătirea lor pro
fesională au pus sarcini mari 
în fața colectivului, a co
muniștilor. Erau cazuri — 
își amintea secretarul de 
partid — cînd unii dintre ei 
lăsau mașinile sau utilajele 
să meargă nesupravegheate 
sau le opreau și se așezau 
lingă ele să 
ține seama 
lite pentru 
colectivul 
drește cu 
de uzină, ca maiștrii Marin 
Moraru și Gheorghe Co- 
man, presatorii Sofia Ene, 
Geta Dinescu, Vasile Teo- 
dorescu, Gheorghe Tronaru 
și mulți alții, care sînt frun
tași in întrecerea socialistă 
de mai mulți ani.

în secția motor lucrează 
acum 740 de oameni cu 
inaită calificare. E și fi
resc, fiindcă este bine cu
noscut că de functionarea 
motorului depinde viața 
mașinii. Pentru prevenirea 
eventualelor defecțiuni din 
timpul exploatării, șeful 
coordonator al secției, ingi
nerul Radu Ciotor, și Lu
cian Nuțu, șeful secției de 
control, ne-au spus că se

mănince, fără a 
de orele stabi- 
masă. Acum, 

nostru se min- 
oameni crescuți

fac demontări de ansamble 
și subansamble și cind se 
constată anumite nereguli 
se fac analize cu cei în 
cauză, la fata locului. 
Și in această secție, mun
citori ca Gligor Negrea, 
Nicolae Tomescu, Ion Du
mitru, Vasile Milea sint 
acum oameni de nădejde cu 
care întreg colectivul uzi
nei sc mîndrește. Multi sînt 
muncitorii uzinei care își 
aduc o contribuție însem
nată la îmbunătățirea și 
modernizarea procesului de 
producție. Printre aceștia e 
și Voicu Tudor, de meserie 
electrician, care a devenit 
un cunoscut inovator. El a 
inventat mașina de extras 
tarozi de filetat si mașina 
de executat găuri pentru 
placa de înmatriculare mo
tor, care se efectua manuel 
pină la acea dată. Așa se 
explică faptul că întreprin
derea a ajuns de la două

agregate — pompă de apă 
și carburatorul, cit produ
cea la început — la 80 de 
tipuri de agregate pentru 
42 de întreprinderi. Faima 
muncitorilor, a inginerilor, 
a tehnicienilor, a întregului 
colectiv de făuritori ai au
toturismului românesc s-a 
dus repede în cele mai în
depărtate sate și cătune ale 
țării. Constructorii de la 
Colibași sînt mîndri că au
toturismele românești se 
exportă in zeci de țări din 
Europa, Asia, Africa și A- 
merica de Sud. Prin con
struirea .și dezvoltarea în
treprinderii de autoturisme 
Pitești industria argeșeană 
a dobindit noi dimensiuni, 
viața localității însăși s-a 
schimbat, iar peisajul a de
venit mai pastelat prin cu
lorile vii ale autoturismelor 
„Dacia".

Florea CEAUȘESCU

în aceste zile, din grădini se re
coltează si se livrează ultimele can
tităti de legume. Ele sînt destinate 
pieței, fabricilor de conserve, iar can
tităti importante se păstrează pentru 
iarnă în silozuri si magazii. Se apre
ciază că, in majoritatea județelor, a 
fost obținută o producție bună de le
gume. asigurindu-se o aprovizionare 
corespunzătoare a populației cu a- 
ceste produse atît de necesare în a- 
limentatie. Aceste rezultate se dato- 
resc măsurilor luate de conducerea 

1 partidului in direcția dezvoltării 
fiecare iudet a unei baze proprii 
producere a legumelor, aplicării 
strictete a tehnologiilor moderne
cultură, element hotăritor pentru 
creșterea randamentului la hectar.

Pentru a asigura o bună aprovi
zionare a populației cu legume în 
sezonul rece si în primele luni ale 
primăverii viitoare, important este 
ca. paralel cu acțiunile care se în
treprind acum în vederea stringerii 
din cîmn si insilozarca ultimelor 
cantităti de produse, să se insămîn- 
teze si să se planteze toate suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu spa
nac, ceapă, usturoi etc. Este vorba 
de legumele verdețuri, sortimente 
mult solicitate în primele zile ale 
primăverii. Esențial este acum ca. în 
fiecare iudet. pe baza programelor 
existente privind dezvoltarea le
gumiculturii. organele si organi
zațiile de partid, consiliile populare 
si organele de specialitate să urmă
rească îndeaproape însămintarea si 
plantarea tuturor suprafețelor desti
nate a se cultiva cu legume verde
țuri. creîndu-se astfel condiții pen
tru a se obține producțiile prevăzu
te la fiecare sortiment în parte.

Potrivit programului elaborat de 
Centrala pentru legume si fructe, in 
această toamnă urmează să se insă- 
minteze 5 400 hectare cu legume ver
dețuri. care vor asigura la primăva
ră peste 25 000 tone produse de pri
mă apariție. Din datele furnizate de 
centrală rezultă că. pină la această 
dată, au fost însămintate cele 1 900 
hectare prevăzute a se cultiva cu 
spanac si 850 hectare cu salată. Con
tinuă plantarea cepei si a usturoiu
lui. lucrare realizată in proporție de 
72 si. respectiv. 40 la sută. în toate 
județele unde organele de speciali
tate si 
cole au 
agricole 
ralel cu
însămintarea griului.
mari suprafețe cu legume verdețuri, 
în județul Prahova, de exemplu, au 
fost însămînțate 383 hectare, față de

conducerile unităților agri- 
organizat temeinic lucrările 
de toamnă s-a reușit ca. oa- 
recoltarea culturilor tîrzii si 

să se cultive

310 hectare cit s-a prevăzut în pro
gram. Și în județele Alba, Arad, Con
stanta, Brașov, Iași, Satu Mare și 
altele au fost însămintate toate su
prafețele prevăzute, iar lucrările de 
bună calitate care au fost executate 
asigură dezvoltarea normală a aces
tor culturi. Din analizele efectuate la 
centrala de specialitate a rezultat că 
în unele județe — Bihor, Galați, Ia
lomița, Olt, Brăila — planul de în- 
sămînțare a culturilor timpurii de le
gume nu s-a realizat integral. De a- 
scmenea, în alte județe, deși pe an
samblu s-a realizat planul de însă- 
mintări la legumele verdețuri, nu se 
cultivă toate sortimentele prevăzute. 
Și intr-un caz si în altul, aceasta si
tuație este de natură să producă la 
primăvara goluri in aprovizionarea 
pieței cil aceste produse. Organele ju
dețene de partid si îndeosebi consi
liile populare care răspund de buna 
aprovizionare a populației cu produ
se agroalimentare au datoria să ac
ționeze ferm, cu spirit de răspunde
re pentru ca în fiecare unitate agri
colă să se realizeze integral planul 
de însămintare a culturilor timpurii 
de legume la fiecare sortiment în 
parte. De asemenea, printr-un con
trol exigent la fata locului. între
prinderile. județene de legume si 
fructe să se convingă ca cifrele co
municate de unităti privind supra
fețele însămintate să aibă o bază 
reală.

Obținerea unor cantităti cit mai 
mari de legume timpurii destinate a- 
provizionării de primăvară presupu
ne. totodată. întreținerea exemplară 
a acestor culturi. Or. in ceilalți ani. 
pe unele terenuri din cele insămin- 
tate toamna cu legume verdețuri, da
torită lucrărilor de slabă calitate, pri
măvara nu s-a recoltat aproape ni
mic. Centrala de specialitate, pornind 
de la constatarea că in uncie uni
tăti agricole din lipsa umidității din 
sol plantele nu au răsărit, a indi
cat să se facă irigarea culturilor. A- 
ceasta va permite ca pînă la venirea 
iernii, culturile să se dezvolte si să 
se întărească, rezistînd mai bine ge
rurilor.

Este în interesul bunei aprovizio
nări a populației cu produse agro
alimentare să se obțină cantităti cit 
mai mari de legume timpurii, eșa
lonate oe o perioadă mai lungă de 
timp. în acest școp se cere să se rea
lizeze integral planul de însămînta- 
re la aceste culturi, iar prin îngri
jirea lor exemplară să se obțină pro
ducții cit mai mari.

'FAPTUL 
iDIVERS 
' Natura
I vI se amuza
Iîntimplarea a făcut ca Intre 

plicurile sosite ieri pe adresa 
rubricii noastre sa fie și două

Idin colturi diferite de țară, dar 
cu consemnări asemănătoare, 
despre două curiozități ale na-

Iturii.
Primul plic : în gospodăria 

pensionarului Vasile Jurca din 
Bratca, județul Bihor, acum, în

I octombrie, s-au copt... căpșuni
le. Sintem asigurați că și aceas
tă a doua recoltă este la fel de

Idulce și aromată ca și aceea din 
primăvară.

Al doilea plic : în gospodăria 
lui Benone Rădulescu din Pănă- 

Itău, județul Buzău, a înflorit, 
de două ori. un măr de toată fru
musețea. Mărul a fost cules în I iunie, fiind un soi timpuriu. A-
cum, în octombrie, a făcut din 

. nou mere. Și încă la fel de I gustoase și aromate ca și su
ratele lor din vară. „Cine nu 
crede — ne scrie gospodarul — 
să poftească și să guste".

I Fanfara
I din Ticus »
ITicușul este o comună ascunsă 

printre dealurile molcome care 
străjuiesc malul drept al Oltului 

Iin zona Rupea. Aici, cu 150 de 
ani in urmă, in 1827, cineva a 
consemnat in cronica satului 
existenta unei fanfare. Dar de 

Icind anume fusese infiintată nu 
se pomenea nimic. Acum se știe 
precis că, din 1827 și pină astăzi, 

ITicușul a avut in permanentă 
fanfară. In ultimii ani, fanfara 
de aici și-a îmbogățit mereu re
pertoriul, și-a perfecționat mă- 

Iiestria. Este formată din munci
tori și țărani cooperatori, în 
frunte cu președintele lor, Mi- 

Ichael Bako. Dirijorul : Johann 
Kliesch, care face parte din fan
fară de... 57 de ani. Multi
înainte !

' Rînduri 
I pentru...
I distribuitori
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Ion HERȚEG

Cu prilejul „Săptăminii economiei"
Casa de Economii și Consemna

țiuni face cunoscut cetățenilor care 
doresc să economisească pe obliga
țiuni C.E.C. că acestea pot fi pro
curate la valoarea lor nominală, in 
tot cursul lunii octombrie a.c„ de 
la oricare unitate C.E.C. sau uni
tate poștală din țară.

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs va avea loc la data de 31 oc
tombrie, ultima zi a „Săptăminii

economiei". în sala Clubului finan- 
țe-bănci din Capitală (str. Doam
nei nr. 2), la orele 16,30. La această 
tragere la sorți, Casa de Economii 
și Consemnațiuni va acorda în a- 
fara cîștigurilor obișnuite, încă 410 
CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE, in 
sumă de 545 000 de lei. Tragerile 
fiind publice, toți cei interesați pot 
participa la lucrările de efectuare 
a acestora.

IDe la celălalt capăt al firului 
de telefon, i s-a comunicat fa
miliei Gabriel Popescu, din str.

I Barbu Mumuleanu nr. 11 Bucu
rești, că butelia de aragaz ii va 
fi schimbată în ziua de 7 oc
tombrie, dar că musai trebuie 

Isă fie cineva acasă, pentru că 
nu se cunoaște exact ora cînd 
vor veni distribuitorii. Toată 

Iziua, pină seara tirziu, cineva 
din familie a așteptat venirea 
distribuitorului, dar degeaba. 
Un nou apel telefonic, o nouă

I asigurare : „Aveți răbdare.
Miine, 8 octombrie, vine precis".
Dar n-a venit nici pe 8. nici pe 

19, nici pe 10 octombrie... „în 
schimb, în tot acest timp — ne 
scrie Gabriel Popescu — distri
buitorii au tot... distribuit butelii 

Ipe la alte adrese, chiar și fără 
comenzi prealabile, dar cu bac
șiș. In ce mă privește, am înce- 

Itat să mai alimentez această 
practică dezonorantă, acest cîș- 
tig fără muncă, de pomană. 

IEste și motivul pentru care 
distribuitorii de butelii mă oco
lesc". Noi însă o spunem de-a 
dreptul : în loc de bacșiș, rîn- 

Idurile de mai sus să fie distri
buite tuturor... distribuitorilor. 
E in ciștigul lor, și nu numai 

■ al lor.

La I 1 kilometrul
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Stagiunea 1977—1978 s-a 
deschis la Brașov cu un 
omagiu adus lui Caragiale, 
de la nașterea căruia s-au 
împlinit 125 de ani: pre
miera „Scrisorii pierdute", 
însoțită de vernisajul unei 
expoziții consacrate mon
tărilor cu acest text, azi 
clasic. Zilele acestea a 
avut loc cea dintîi repre
zentație a unui reușit spec
tacol cu „Interviu" de E- 
catcrina Oproiu, in regia 
Ancăi Ovanez — fapt care 
anunță un ritm foarte bun 
al activității. Vor urma 
piese de Al. Ghelman și 
I. Druță, Lope de Vega și 
Marlowe, Shakespeare, pre
cum și o „Nota zero 
la purtare" de Virgil 
Stoenescu și O. Sava — 
jucată in colaborare cu 
un grup da artiști amatori.

Pe afișul stagiunii figu
rează cu succes una din 
ultimele realizări ale se
zonului teatral precedent: 
„Maria și copiii ei" de Os
valdo Dragun, opțiune re
pertorială judicioasă, trans
pusă într-un spectacol 
matur (regia: Mircea Ma
rin, scenografia: Th. T. 
Ciupe), de reală expresi
vitate plastică, susținut cu 
talent și profesionalitate 
de un grup de actori in 
frunte cu Geta Grapă, im
presionanta interpretă a 
rolului titular, Mava In- 
drieș, Coca Bloos. Dan Săn- 
dulescu, N. Cristoloveanu, 
M. Balas. C. Babii si alții.

★
Cum am mai scris și în 

alte rînduri, calitatea ex
cepțională a operei lui Ca
ragiale, dimensiunea de 
„concerto oblisftto" a con
strucțiilor sale dramatice 
(care par a lăsa atit de 
puțin loc variațiilor sceni

ce), prestigiul spectacole
lor realizate de Sivă A- 
lexandrescu au avut și 
darul de a inhiba, pe lîngă 
acela de a stimula talentul 
oamenilor noștri de teatru. 
Refuzînd, pe de o parte, 
ideea unor spectacole de 
reconstituire muzeală, de 
imitare a modelelor con
sacrate (ceea ce practic 
nici nu este posibili), și pe 
de alta, înțelegînd cît de 
mature și substanțiale se 
cer a fi lecturile înnoitoa
re ale acestei opere excep
ționale, regizorii și actorii 
noștri s-au apropiat destul 
de rar de ea. In ultima 
vreme, gheata s-a spart in 
chip fericit. Examinind 
lista • premierelor Cara
giale. constatăm totuși 
că alături de spectacolele 
de referință au apărut 
destule mai mult decit 
discutabile.

în acest context trebuie 
să incepem prin a aprecia 
curajul, riscul pe care și 
l-a asumat teatrul din 
Brașov. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cit spectacolul 
realizat în regia tînărului 
și talentatului regizor Mir
cea Marin nu merge pe 
căile cele mai bătute și 
este, dincolo de multe re
zerve posibile, interesant.

Intenția mărturisită a re
gizorului este aceea de a 
sublinia și mai mult decit 
s-a făcut pină acum di
mensiunea politică, impli
cațiile social-politice ale 
comediei. Fără continuita
tea și stringența necesare 
unei noi viziuni, aserțiu
nile sale teoretice se în
carnează în multe momente 
de relief ale spectacolului. 
Așa, de pildă, calmul iui 
Tipătescu se bazează pe 
forță ; Pristanda pare a

conduce o întreagă rețea 
de indivizi (niște Pristanda 
mai mici în grad), care, 
deghizați în valeți și ca
merieri ori în cetățem- 
electori, stau gata „la ordi-

ori Agamiță, a cărui fami
lie, „de la patuzșopt, în 
Cameră"..., se simte (vir
tual) complicitatea „de la 
11 februarie" și poate de 
mai înainte. O foarte fru-

chiar în tipologia și în si
tuațiile celorlalte opere 
caragialene. Zoe amintește 
ceva de Zița. Cetățeanul 
de Țircădău. „Scrisoarea..." 
pare a continua prezenta-

bătălii pentru obținerea 
unui scaun; cu interpelări 
violente pină la contonden
tă in pauză — la bufet, 
locul in care „se reculege", 
pe aproape întreaga durată

Un Caragiale 
în registru 

vodevilesc?
„O SCRISOARE PIERDUTĂ" 

la Teatrul dramatic 
din Brașov

ne". „Am ridicat dușamele- 
le...“. relatează Pristanda 
despre curat-violarea de 
domiciliu a lui Cațavencu, 
iar o rană urită de pe o- 
brazul acestuia ne arată 
că Pristanda „l-a atins și 
la cherestea". Intre Cetă
țeanul turmentat (viclean 
și cu destule momente de 
luciditate) și conu Zaharia

moașă scenă mută finală, 
ușor misterioasă, atît de 
deosebită de finalurile cu 
muzici și mititei, cu care 
am fost obișnuiți, subliniază 
realitatea acestei compli
cități.

Spectacolul dezvoltă latu
ra satirică și cea comică a 
„Scrisorii...". Mircea Marin 
caută sprijin în acest sens

rea unor eroi din „O noap
te furtunoasă", aflați în
tr-un stadiu acum evoluat. 
Imaginația bogată și me
reu trează, vie, a regizo
rului construiește o foarte 
pitorească și bogat carac
terizată ședință electorală, 
populată de „caracudă" gă
lăgioasă și cetățeni mai 
venerabili, somnolenți. Cu

a discursurilor, Cetățeanul 
turmentat.

Aceeași fantezie produce 
mai în fiecare scenă noi și 
noi acțiuni scenice, unele 
neașteptate și sugestive 
(cum ar fi dansul triumfu
lui lui Zoe și umilinței lui 
Cațavencu), altele, văzute 
și prin alte părți, slujind

un comic gratuit, de si
tuații. (Pristanda ciupeș
te și mită, și bacșiș, și o 
cafea, și o țigară ; Zoe „se 
turmentează" și ea cu cîteva 
păhărele de lichior etc.). 
Sint in acest zbor imagi
nativ și destule „mofturi", 
cum ar spune „nenea 
Iancu" (scene plasate în 
camera de baie sau intr-un 
alcov improvizat in vecină
tatea cabinetului), soluții 
de gust îndoielnic, lungimi 
și multe repetiții care une
ori anulează efectul inițial.

Jocul actorilor, foarte 
inegal, oferă și el tabloul 
unei mari eterogenități sti
listice și în plus, nu o dată, 
sugestia unor tentații so
listice.

Distribuit de obicei în 
roluri de dramă, Dan Săn- 
dulescu realizează in Ca
țavencu cea mai închegată 
și consecventă interpreta
re, imbinind, in chip origi
nal, comicul caracterului 
cu cel al situațiilor, „In
transigența" cu suplețea, 
ingenuitatea comică a pri
virii și mișcării cu nota 
de teroare a unor acte și 
mașinațiuni. De valori sen
sibil apropiate sînt compo
zițiile precise și curat de
senate ale lui George M. 
Gridănușu (un Trahana- 
che cu prestanță, abil, care 
știe adevărul scrisorii pier
dute și-l fructifică), Ște
fan Alexandrescu (un Pris
tanda simpatic, ce retrăieș
te dramatic „faptele de 
vitejie" pe care le relatează 
prefectului), Ion Jugurea- 
nu (un Tipătescu fără pa
timi prea acuzate), Cos- 
tache Babii (Cetățeanul 
turmentat), Gabriel Săndu- 
lescu (un tînăr și funambu

lesc Farfuridi). Echilibrînd 
sugestiile unei Zoe — co
cheta irezistibilă și femeie 
cu cap lucid în același timp 
— Virginia Itta Mareu 
alunecă totuși in direcția 
unei schematizări vodevi- 
lești. Mai puțin reușită ni 
s-a părut compoziția lui 
Mircea Andreescu (Dan- 
danache), care, spunind 
roiul cam fără relief, r.u 
relevă convingător nici 
viclenia, nici ferocitatea, ci 
doar „fantasticul" persona
jului. O notă stridentă în 
spectacol: Nae Cristolovea
nu — Brînzovenescu.

Mai importantă. mai 
demnă de discutat și criticat 
decit lipsa unui stil unitar 
in interpretare ni se pare 
alunecarea spectacolului în
spre un gen de comic (vo
devilesc sau mecanic) stră
in si inferior celui pe care 
il realizează „Scrisoarea 
uierdutâ" — opera literară. 
Cu alte cuvinte, demersul 
unei transpoziții din start, 
prea puțin inspirată. Să nu 
uităm că marile spectacole 
Caragiale au urmărit un 
drum inyers : relevarea 
comicului de substanță al 
operei caragialene, că ele 
au fost momente în care 
teatrul a căutat să ex
prime esențele operei ca
ragialene, prefigurate din
colo de situații, moda
lități literare și drama- 
turgice convenționale : rea
lismul, ascuțimea criti
că, adinciniea și gravita
tea viziunii sale.

Sub acest aspect, specta
colul de la Brașov ne ră- 
mîne dator.

Natalia STANCU

|567+100
S-a intimplat la kilometrul 1 567 + 100 din apropierea muni

cipiului Timișoara. Un gospo
dar i-a spus fiului său, la care 

I locuia, că merge cu căruța la 
punctul Pădurea Verde să co
sească iarbă pentru cai. Zis și 
făcut. Drumul trecea insă peste 

Iun pasaj de cale ferată neasigu
rat. In loc să-i strunească din 
hățuri, s-a lăsat in voia bidivi- 

Iilor și nu s-a mai uitat să vadă 
dacă vine vreun tren. Neatenția 
i-a fost fatală. Tocmai atunci 
venea dinspre București, în pli- 

| nă viteză, trenul accelerat 131... 

I Casierița...
încasată

I Eugenia Varnoli a lucrat în 
funcția de casieră la întreprin- 

Iderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă din Brăila. 
Ea era aceea care încasa de la 

I cetățeni banii pentru apă și sa
lubritate. Numai că, în loc să-și 
vadă de treburile ei. începuse de 
la o vreme să falsifice actele.

ICu alte cuvinte, încasa bani cît 
încasa, după care o sumă nu
măra, alta înregistra. Pînă i 

Is-au „înregistrat" și ei sustra
geri de cîteva zeci de mii de lei, 
mai ales de la consumul de apă. 
Fapt e că, acum, a fost și ca-

Isierița încasată. Cu alte cuvin
te, a intrat și ea la apă.

| Unde-i lege...

I 
I 
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

I Dumitru Tudorache din co
muna Tătărăști, județul Ilfov, I 
pripășit prin Brașov, ducea de 
mai multă vreme o viată parazi- I

Itară. Instanța de judecată, fi
nind seama că are trei copii, l-a 
iertat; dar el tot nu s-a apucat .

Ide o muncă cinstită. Dimpotrivă.
Venind din nou în conflict cu I 
legile țării, instanța l-a con
damnat la cinci ani închisoare, I 

Iin care intră și pedeapsa ante- |
rioară, ce fusese suspendată.

I Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteil"
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VIZITA DE LUCRU
Excelenței Sale Domnului AHMED OSMAN

Prim-ministru al Regatului Maroc
RABAT teatre

A TOVARĂȘULUI
îmi face o deosebită plăcere să vă transmit sincerele mele felicitări cu 

prilejul redesemnării dumneavoastră în Înalta funcție de prim-ministru al 
Regatului Maroc.

îmi exprim speranța că relațiile de strlnsă colaborare, stimă șl respect 
reciproc statornicite între țările noastre se vor adinei și diversifica și în viitor, 
spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii șl înțelegerii în 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

pe șantierele metroului bucureșteun
(Urmare din pag. I)

si estul
are loc 
realiza-

timnul scurtei călătorii, secretarul 
general al partidului a fost informat 
că vagoanele cu care va fi înzestrat 
metroul vor dispune de un grad ri
dicat de confort, vor fi silențioase 
și, de asemenea, rapide.

La reîntoarcere, metroul 
la peronul viitoarei statli 
aici constructorii acestei

încheierea lucrărilor pe comisii
■ ■

rile sânt începute sau se află în faze 
mai avansate de execuție, pe între
gul traseu al primei magistrale, ce 
va lega, trecînd prin centrul orașului, 
platformele industriale si cartierele 
situate în zonele din vestul 
Capitalei.

In cadrul dialogului care 
aici este subliniat faptul că
rea unui volum atît de important de 
lucrări se datorează în primul rînd 
aplicării Programului de cercetări si 
proiectări întocmit la indicația tova
rășului Nicolae Ceausescu si apro
bat de conducerea partidului. La fi
nalizarea obiectivelor cuprinse în 
acest program au colaborat specialiști 
din toate întreprinderile, institutele 
si instituțiile de cercetare si învă- 
tămint superior de profil din tară. 
Sint relevate eforturile în direcția 
elaborării si aplicării unor tehnologii 
originale, de mare productivitate, 
care permit scurtarea duratelor nor
male de execuție a diferitelor lu
crări și reducerea consumurilor de 
materiale în condițiile asigurării unei 
rezistente sporite a construcțiilor la 
solicitările mecanice. S-au realizat, 
în același timp, utilaje complexe, 
specifice, de înalt randament, dintre 
care remarcabilă este Instalația de 
săpat tuneluri.

Prezentind stadiul actual al lucră
rilor. gazdele arată. între altele, fap
tul că stațiile dispun de peroane largi 
si scatii suficiente pentru a evita 
aglomerația, slujind, totodată, și ca 
pasaie subterane pentru Pietoni în 
Piețele cele mai circulate. Statia din 
Piața Unirii, de pildă, a fost proiec
tată la o capacitate de 60 000 călători 
pe oră. Trenurile subterane, care la 
orele de virf vor trece ne aici la in
tervale scurte, vor putea transporta, 
fiecare. în cele 6 vagoane, cite 1 200— 
1 400 persoane.

Apreciind strădaniile si rezultatele 
constructorilor, ale tuturor specialiș
tilor care concură la realizarea a- 
cestui obiectiv, secretarul general al 
partidului a indicat. în același timp, 
edililor Capitalei ca. odată cu efec
tuarea lucrărilor de construcție a li
niei, să 
mitentă 
zare a 
latie în 
troul.

De la Piața Unirii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat s-au urcat în pri
ma garnitură de vagoane de metro 
aflată in probe cu care au străbătut 
tronsonul dintre Statia Unirii si punc
tul dr. Staicovici în lungime de 2 300 
metri, pe care constructorii l-au e- 
xecutat în termenele prevăzute. In

se asigure realizarea conco- 
a operațiunilor de moderni- 
unor artere de mare circu- 
zonele ce le va parcurge me-

s-a oprit 
Izvor. Si 
moderne 

artere de circulație bucuresteană au 
întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu multă căldură, cu sa
tisfacția realizării în premieră a a- 
cestui gen de lucrări, de o comple
xitate deosebită, un adevărat examen 
pentru tehnica si tehnologia româ
nească. Cei prezenti au aclamat în
delung „Ceaușescu — P.ClR. !“.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate schitele stației, 
aflată In stadiul final de construc
ție. concepută să permită un mare 
flux de călători. Statia va avea scări 
rulante de acces si ieșire, pasaje si 
peroane largi pentru un număr 
mare de pasageri.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca ritmul lucrărilor să fie in
tensificat. pentru ca întregul tron
son dintre zonele Timpuri Noi si 
Ciurel, pe o lungime de peste 8 km, 
să fie terminat pînă la 1 Mai 1978, 
cînd traseul va trebui să fie dat în 
circulație pentru călători. In acest 
scop, s-a Indicat o eșalonare a prin
cipalelor lucrări, astfel ca pînă la 
sfîrsitul anului să fie încheiate pro
bele tehnice pentru întregul tronson. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că se impune o atentie deose
bită finisării stafiilor, aceste lucrări 
puțind fi continuate si dună darea în 
folosință a metroului. Secretarul 
general al partidului a recomandat 
ca la finisajul stafiilor să fie luată 
în considerare decorarea lor cu 
mozaicuri, marmură și lucrări de 
artă.

— Multe felicitări tovarăși — se 
adresează constructorilor tovarășul 
Nicolae Ceausescu. S-a lucrat bine. 
Dorim ca la 1 Mai. anul viitor, pri
mul tronson al metroului să fie dat 
în circulație pentru populație. Se 
poate realiza acest lucru ?

— Da 1 Răspund cu hotărîre mun
citorii si specialiștii, asi.gurindu-1 De 
secretarul general al partidului că 
vor face totul pentru ca acest termen 
să fie respectat.

Numeroși bucureșteni, afiafi Ia a- 
ceastă oră a dimineții pe Splaiul In
dependenței și pe arterele din jurul 
stației Izvor, au salutat cu multă căl
dură. cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și 
deosebita satisfacție că prin grijă 
partidului, a secretarului său gene
ral, Capitala țării va dispune în cu- 
rind de un modern și rapid mijloc 
de transport in comun. In semn de

dragoste și recunoștință, mulțimea 
scandează cu însuflețire numele parti
dului și al secretarului său general.

De la stația Izvor, secretarul gene
ral al partidului, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat se depla
sează cu mașinile spre zona din 
apropierea uzinei „Republica", unde 
se află în construcție statia de me
tro cu același nume, punct terminus 
în etapa actuală de realizare a ma
gistralei I de metro. Lucrările de 
execuție a stației sînt avansate, pe
reții mulați care realizează sistemul 
de sprijinire și etanșare a săpăturii 
fiind inălțați în proporție de 97 
la sută.

Primit de constructori cu cele mal 
calde sentimente, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este invitat să coboare în 
subteran pînă la „gurile" celor două 
tuneluri — de ducere și întoarcere a 
trenurilor de metro — tuneluri de
numite „Republica" și „23 August", 
nume cu valoare de simbol în istoria 
contemporană a României socialiste.

Aici, în fața unor planșe și grafice 
se examinează proiectele viitoarelor 
trasee ale metroului. Obiectivul va 
reprezenta o lucrare de dimensiuni 
într-adevăr monumentale. După pri
ma etapă de 'Construcție, care se va 
încheia 
execuție 
trece la 
care va 
orașului 
centrul Capitalei) zona industrială de 
la Pipera și cartierele din această 
zonă cu Bercenii și întreprinderile 
din apropierea acestui ansamblu. 
Se preconizează, de asemenea, să se 
realizeze în perspectivă și o linie cir
culară, care va lega, ca un inel, prin
cipalele piețe și artere ale Capitalei 
de celelalte două magistrale ce tra
versează Bucureștiul de la est la vest 
și de la nord la sud. Toate aceste 
linii vor alcătui, la un loc, o rețea 
subterană în lungime de zeci de 
kilometri.

Specialiștii informează pe secreta
rul general al partidului despre sta
diul lucrărilor pe porțiunea, de 
1 200 m, cuprinsă între stația de me
tro „Republica" și stația „Mo
rarilor", situată în dreptul intersec
ției străzii cu același nume și Bule
vardul Muncii.

Tunelul de ducere, care este par
curs apoi, este săpat și cămășuit cu 
beton armat pînă la metrul 293.

■ Ajungînd la acest punct, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat de in
ginerul Liviu Tăbăcaru, șeful de 
șantier al tunelului, să asiste la 
montarea inelului de beton nr. 294, 
unde lucra cu spor brigada de mi
neri condusă de Vasile Goia, miner

cu finalizarea lucrărilor de 
a magistralei est-vest, se va 
realizarea unei a doua linii, 
lega pe axa nord-sud a 
(trecînd de asemenea prin

cu experiență, venit de la exploata
rea Lupeni din Valea Jiului. Se re
marcă, cu acest prilej, calitatea uti
lajelor folosite atît la lucrările de 
înaintare, cît și la cele de ț armare 
metalică, unele din acestea construi
te pentru prima dată în țara noastră, 
care au atins cu succes parametrii 
proiectați.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează de ritmul de lucru, atît 
la săpături, cît și la montaj, cerînd 
specialiștilor să analizeze soluțiile 
cele mai optime și tehnologiile cele 
mai modeme pentru a se asi
gura o productivitate la nivelul teh
nicii înaintate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe minerii aflați 
în subteran la lucru, le adresează 
urări de succes în activitatea lor. 
Inconjurîndu-1 cu multă dragoste și 
stimă, minerii îl asigură pe secreta
rul general al partidului că vor face 
totul pentru ca activitatea lor să fie 
încununată de deplin succes.

Conducerea șantierului informează 
că si la cel de-al doilea tunel — „23 
August“. de întoarcere a trenurilor 
de metro, la care se lucrează în a- 
cest sector — activitatea se desfășoa
ră potrivit graficelor de lucru la zi.

înainte de încheierea vizitei la a- 
cest sector de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește la capătul tu
nelului „23 August", urmărind între
gul sistem mecanizat de evacuare a 
sterilului excavat din subteran. A- 
preciind griia specialiștilor pentru 

' mecanizarea lucrărilor. secretarul 
general al partidului recomandă să 
se analizeze. în continuare, și să se 
extindă mecanizarea muncii la ab
solut toate punctele de lucru de pe 
șantier, folosindu-se cele mai optime 
soluții și cele mai moderne tehnolo
gii pentru a asigura întregii lucrări 
o eficacitate maximă.

La plecarea de ne șantier, tova
rășul Nicolae Ceausescu, apreciind e- 
forturile depuse, activitatea bună 
desfășurată, i-a felicitat ne construc
tori si le-a urat succes deplin în inr 
făptuirea importantelor sarcini ce le 
revin.

Aprecierile si îndemnurile secreta
rului general al partidului au găsit 
un larg ecou în rîndul muncitorilor 
constructori si al specialiștilor. Ei 
s-au angaiat să muncească cu dă
ruire si abnegație pentru a realiza, 
în cele mai bune condiții si la ter
menele prevăzute, acest obiectiv de 
mari proporții, de o importantă deo
sebită pentru dezvoltarea si moder
nizarea continuă a Capitalei, pentru 
viata locuitorilor ei. el fiind una din 
construcțiile de seamă ale timpului 
nostru, care dovedește, o dată mai 
mult, forța si capacitatea creatoare 
a orinduirii noastre socialiste, a po
porului român.

ale Conferinței Internaționale a Crucii Roșii
In cursul zilei de miercuri s-au 

încheiat în Capitală lucrările pe co
misii ale celei de-a 23-a Conferințe 
Internaționale a Crucii Roșii.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din Comisia pentru protecție si 
asistentă, delegatul român a expus 
pe larg considerațiile Crucii Roșii din 
tara noastră cu privire la necesitatea 
ca mișcarea de Cruce Roșie să acțio
neze mai energic pentru prevenirea 
catastrofelor, pentru luarea unor mă
suri menite să preîntîmoine apariția 
unor catastrofe generate de om prin 
nesocotirea legilor naturii, exploata
rea neratională a resurselor naturale 
etc. Totodată, au fost prezentate mă
surile întreprinse de statul român 
pentru prevenirea catastrofelor de 
orice fel. precum si pentru reducerea 
la minimum a daunelor provocate de 
acestea si. în primul rînd. pentru 
evitarea pierderii de vieți omenești. 
Intervenția s-a bucurat de multă a- 
tentie. ea fiind sprijinită de alte 
numeroase delegații ; principalele 
idei au fost reținute pentru raportul 
final al acestei comisii, ce va fi pre
zentat în ședința plenară a conferin
ței.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind acordarea de faci
lități pentru satisfacerea unor nece
sități intelectuale si culturale prizo
nierilor de război al căror statut nu 
este reglementat prin convențiile de 
la Geneva.

Comisia a aprobat. în același timp, 
rezoluția cu privire la dezvoltarea

»
rețelei de radiocomunicatii a Crucii 
Roșii, precum si rezoluția referitoa
re la difuzarea dreptului internatio
nal umanitar.

Un loc distinct în cadrul Comisiei 
centru probleme generale si de or
ganizare l-a constituit rezoluția prin 
care se invită guvernele să interzică 
armele de distrugere în masă, rezo
luție care exprimă clar esența rolu
lui Crucii Roșii în lumea contempo
rană. Intitulat „Crucea Rosie si pa
cea". documentul oglindește preocu
pările mișcării mondiale de Cruce 
Rosie pentru promovarea păcii. întă
rirea prieteniei si colaborării 
ponoare. în condițiile în care viata 
si sănătatea omului sînt puse încă în 
pericol.

In cadrul comisiei a fost adoptată, 
de asemenea, declarația prin care se 
condamnă actele de violentă si tor
tură de orice natură, nrecizindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor 
Crucii Roșii în direcția sporirii con
tribuției acesteia la eliminarea unor 
asemenea practici.

Particinantii la lucrările comisiei 
au aprobat, totodată, o rezoluție pre
zentată de delegații din țări arabe 
cu privire la anlioarea celei de-a 4-a 
Convenții de la Geneva referitoare 
la teritoriile ocupate din Orientul 
Mijlociu. Referitor la acest punct, 
delegatul român a reafirmat. în in
tervenția sa. poziția tării noastre 
privind respectarea strictă a preve
derilor convenției menționate.

(Agerpres)
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între

• A.R.I.A. (la Teatrul de opere
tă) : Spectacol extraordinar cu 
Sonia Ameiio (dans și castaniete). 
La chitară: llenrique Velasco 
(Mexic) — 19,30.
• Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste (la sala Ansamblului 
„Rapsodia română") : Spectacol 
extraordinar cu Ansamblul națio
nal de cintece și dansuri din Li
bia — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19,30, (sala mică) : 
Ciștlgătorul trebuie ajutat — 19.30, 
(sala Atelier) : Cine a tost Adam?
— 19.
• Opera Română : Dragoste șl 
jertfă — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți Întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Descăpățlna- 
rea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Fortul
— 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" :
— 19,30.
o Teatrul 
(o istorie
• Teatrul
torta) : O ____ ___ _______
Anotimpurile minzului — 17.

„Rapsodia
Bucuroși de oaspeți !

„Ion Creangă" : „13 + 1 
cu Harap Alb)" — 17.
„Țăndărică" (sala Vlc- 
poveste cu ctntec — 10,

cinema

Plecarea delegației parlamentare sudaneze
Delegatia parlamentară sudaneză. 

condusă de Aldo A.jou Deng, membru 
al C.C. al Uniunii Socialiste Suda
neze, membru al Adunării Populare, 
care la invitația Marii Adunări Na
ționale a făcut o vizită în tara noas
tră. a părăsit, miercuri dimineața, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputati în M.A.N.

Au fost prezenti Sayed Sharief, 
ambasadorul Sudanului la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

r a
Timpul probabil pentru z 

22 și 23 octombrie. In țară : 
fi în general ‘ '
mare parte 
cu înnorărl 
Intervalului

lentru zilele de 21,
__: Vremea va 

frumoasă, In cea mal 
a țării. Cerul va fi variabil, 
mal accentuate la Începutul 
în estul țării, unde cu to-

tul Izolat se va semnala ploaie, Iar 
vintul va prezenta intensificări pină la 
45 km/oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 1 grad și plus 
9 grade, mal coborîte în estul Transil
vaniei și nordul Moldovei, iar cele 
maxime între 10 șl 20 de grade, Izolat 
mal ridicate în sud-vestul tării. Dimi
neața, ceață locală. In București : Vre
me frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Dimineața ceață. 
Temperatura ușor variabilă.

A apărut; „ERA SOCIALISTA" nr. 20/1977
în deschidere este publicat edito

rialul „Alegerile de deputați — eve
niment de importanță politică deose
bită în viața poporului nostru". în 
continuare sînt inserate articolele : 
„Stilul comunist de conducere a vie
ții economico-sociale", „O politică 
echitabilă și stimulatoare în dome
niul retribuției", „Mișcarea teritorială 
a forței de muncă și calificarea pro
fesională" și „Cercetarea și ingineria 
tehnologică Pentru aplicarea largă a 
automatizărilor".

Revista cuprinde, de asemenea, arti
colele: „Consecințe economico-sociale 
ale cuceririi independenței de stat" 
(la rubrica „Centenarul Independen
ței de stat a României"), „Solidarita
tea mișcării muncitorești și demo
cratice din România cu Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, cu 
tînărul stat sovietic" (la rubrica „A 
60-a aniversare a Marii Revoluții So-

claliste din Octombrie"). „Subdezvol
tarea — rezultat al politicii imperia
liste de asuprire și dominație" (la 
rubrica „Consultații), „Criticul — un 
militant revoluționar activ" (la ru
brica „Creația literar-artisticâ").

ABONAMENTE LA ZIARE 
Șl REVISTE

Direcția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor aduce la cunoș
tință că de la 1 octombrie a în-< 
ceput contractarea abonamentelor 
pentru documentare si colecții la 
presa Internă pentru anul 1978.

Catalogul de presă poate fi con
sultat la oficiul costal teritorial si 
la oficiul județean de difuzare a 
presei.

(Urmare din pag. I)
mai bună, mai umană, 
pentru toți.

Oamenii aceia nu veni
seră aă privească, ci să 
împlinească. Și au împlinit. 
Veniseră să afirme și să 
confirme. Și au confirmat. 
Terra incognita brăileană 
(la urma urmelor, aceasta 
era balta) a fost transfor
mată intr-o Terra nova și 
începea să producă. în 1967 
au fost cultivate primele 
30 000 de hectare. Recolta 
’77 este, așadar, aniversară. 
Eficiența ? în cei zece ani 
de activitate insularii au 
dat țării peste 1.8 milioane 
tone de cereale (grîu și 
porumb) a căror valoare 
este de șase ori mai mare 
decît costul investițiilor fă
cute. Anual aici se cultivă 
12 000 de hectare cu grîu. 
(Știați că un locuitor al 
României, într-o viață, con
sumă cam un vagon și ju
mătate de piine?!). Anual, 
de aici se obțin două sute 
de garnituri de trenuri (a 
cite o sută de vagoane fie
care) pline cu porumb. 
Adăugați producțiile celor 
șaizeci de mii de oi meri
nos și ale celor două mii de 
stupi de albine și veți ob
ține aproximativ imaginea 
a ceea ce înseamnă Insula 
Mare a Brăilei pentru agri
cultura românească. Adău
gați un opulent fond cine
getic : iepuri (atit de nu
meroși incit „dacă nu se 
vor lua ’ măsuri speciale, 
vor face ce au mai făcut 
prin Australia", căprioare, 
cerbi, bizami, vulpi, mis
treți, rațe și gîște sălbatice, 
fazani, porumbei, grauri... 
și veți obține o altă fațetă 
a acestui Koh-i-Noor care 
este insula. Adăugați fap
tul că, odată cu extinderea 
irigațiilor (anul viitor aici 
se vor roii curcubee pe 
57 000 de hectare) produc
țiile vor crește vertiginos și 
veți obține imaginea a ceea 
ce va însemna insula în 
agricultura românească.

Greutăți ? Au fost cu

duiumul. La început izola
rea. Odată intrați în baltă, 
oamenii își tăiau cu bună 
știință aproape orice relație 
cu familiile. Din cînd în 
cînd scriau și aruncau 
epistolele în cutii plantate 
în locuri „ceva" mai um
blate. Fiecare om putea fi 
atunci un poștaș. Cel care 
pleca la Brăila și care în- 
tîlnea în drumu-i astfel de 
cutii își umplea geanta 
cu plicurile găsite. Le trans
porta mai pe jos (drumuri 
pentru mașini nu existau) 
mai cu barca și le transfe
ra la veritabila poștă. Au

cu stații de radlo-emisie- 
recepție. Au fost tăiate su
te de kilometri de drumuri 
și, iată, la ora 11,00, în 
fiecare .dimineață, poșta, 
adevărata poștă, a terminat 
distribuirea „Scînteii" la cea 
mai îndepărtată fermă... 
Folosim des expresia „na
tură umanizată", dar nu 
cred să existe în toată țara 
un exemplu care s-o ilus
treze mai adevărat și mai 
adine decît ceea ce poate 
fi văzut în Insula Mare a 
Brăilei. Și toate acestea da
torită politicii partidului 
nostru. Și datorită unor 
comuniști, oameni adevă-

Acolo unde cerul
l

se unește cu porumbul
fost apoi inundațiile: în 
1970, 1971, 1975. Digul de 
pămînt a rezistat insă nu 
atît datorită lui, cît. mai 
ales, miilor de oameni care 
l-au apărat zile și nopți, 
săptămîni și luni una după 
alta. In toamna lui ’74. in 
noiembrie, un viscol ne
maipomenit a încercat din 
nou dragostea si atașamen
tul insularilor fată de crea
ția lor. grădina dintre ape.

Natura i-a încercat pe 
oameni în fel și chip, dar 
n-a reușit să-i alunge. Cu 
timpul, insularii au schim
bat corturile cu barăcile din 
placaj și iată, acum, le 
schimbă cu ferme trainice, 
din beton și cărămidă, cu 
birouri și apartamente, cu 
băi și bucătării civilizate. 
La Filipoiu, Gemenele, 
Bobocu, Șerbanu, Titcov, 
Pelicanu, Lebăda, Zăton, 
Șeicuța. Lunca. Armeneasa, 
Lungulețu noile sedii sînt 
deja în funcțiune. La Bla- 
sova, Băndoiu și Pațiu zi
darii au terminat parterele... 
Fiecare fermă este dotată

rați, pe care nu mă sfiesc 
să-i numesc extraordinari. 
Pentru că sînt, într-adevăr. 
Nu văd, de exemplu, cine 
le-ar putea contesta titlul 
de exploratori, de desco
peritori și cuceritori de noi 
pămînturi inginerului di
rector Ioan Vlad, ingine
rilor șefi de fermă Făni- 
că Pădineanu, Florea Bar
bu, Traian Pușcă, Aurel 
Hada, Tudor Nicoglu, Ena- 
che Nicolae... Ei și alții ca 
ei sint cei care au dus 
greul, sînt, ceea ce aș numi, 
„generația corturilor". Alții, 
la fel de buni, în frunte cu 
inginerul Teodor Coandă. 
sînt generația de mijloc „a 
barăcilor din placaj". Și in 
sfîrșit. stagiarii, cei două
zeci de ingineri promoția 
’77 sosiți in insulă zilele 
trecute. (Printre ei și Mihai, 
fiul directorului Erou 
Muncii 
Vlad).

Ștafeta 
transmite 
frumos. Experiența nu este 
ascunsă, ci împărtășită. Nu

al
Socialiste. loan

generațiilor se 
firesc, corect.

poți prevedea ce surpriză 
îți pregătește insula, fie
care trebuie să știe totul 
despre tot. Intervențiile se 
fac rapid, ca în oricare fa
brică. Exemplu: tehnicia
nul Ion Babic (de 12 ani în 
insulă) are pregătite dina
inte ansamble întregi pen
tru schimb. Viața l-a în
vățat că, dacă e cald, pen
tru mecanizate trebuie să ai 
neapărat garnituri de chiu- 
lasă. relee, filtre, iar dacă 
plouă și e frig nu trebuie 
să-ți lipsească cutiile de 
viteză, discurile de ambre- 
iaj. reductoarele. Altmin
teri. ca si în uzină, oame
nii se cresc unii pe alții, 
așa cum. cîndva, au f 
învătati si ei...

Savu Dăineanu (45 
ani, din Turcoaia) a i 
muncitor necalificat 
portul Măcin. în insulă 
venit acum 11 ani. L-a ca
lificat mecanizator Ion Ba
bic, tehnicianul. Apoi Dăi
neanu i-a calificat pe 
Vasile Glugă, pe Niță Ve- 
lea, pe Toader Matara... 
Aceștia au transmis mai 
departe meseria lui Vasile 
Bădălan, lui Constantin Do- 
bre... O adevărată reacție 
în lanț.

Acum, în toamnă, am fost 
iar în insulă, cîteva zile. 
Intr-una din ele m-am „li
pit" realmente de șeful fer
mei Blasova, inginerul Fă- 
nică Pădineanu, omul care, 
an de an, a ocupat în întrece
rea socialistă numai locuri 
fruntașe. Programul fermei 
lui a început la ora cinci 
dimineața, fix. Nu lipsea 
nimeni, nu întîrziase ni
meni. Lucrările zilei: recol
tarea ultimelor suprafețe 
cu porumb, aratul, discui
tul, semănatul griului de 
toamnă. O zi întreagă l-am 
urmărit pas cu pas la com
bine, la tractoare, pe cîmp, 
în atelier. Seara, la un
sprezece. ne-am culcat, 
înainte de a adormi m-am 
gîndit la cele 3 decorații 
(Ordinul Muncii clasa I) 
conferite insularilor în a- 
cești zece ani.

Le merită cu prisosință.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 OCTOMBRIE 1977

43
37 33 1
39 18 1

Extragerea 1 : 1 44 22 23
Extragerea a II-a : 39 36
Extragerea a IlI-a : 32 4

*

15
10

fost

ds 
fost 

in 
i a

In primele zile ale desfășurării ce
lor trei manifestări expozitionale or
ganizate la București — „TEHNO- 
EXPO". TIBCO și Salonul 
nai al chimiei — au avut 
de tratative comerciale, 
concretizat în încheierea . 
tracte atît la export, cit și la import.

în baza documentelor semnate pînă 
acum, în domeniul mașinilor agricole 
întreprinderile românești de comerț 
exterior vor exporta semănători în 
R.P. Polonă. depănusătoare in 
U.R.S.S.. combine pentru recoltarea 
cerealelor in Spania. O pondere în
semnată în valoarea contractelor în
cheiate în aceste zile o dețin cele 
prin care România exportă utilaje 
metalurgice si miiloace de automati
zare in R.S. Cehoslovacă, o instalație 
de forai in R.P. Ungară si altele. în 
domeniul chimiei, țara noastră va 

. exporta importante cantități de cau
ciuc poliizonrenic în Cehoslovacia, 
medicamente in Polonia și uleiuri 
minerale in Iugoslavia. Un alt contract 
prevede livrarea de autoturisme de 
teren „ARO“. în Nicaragua. Sint de 
menționat, de asemenea, contractele 
privind exportul unor bunuri de larg 
consum în Siria. Canada si Statele 
Unite ale Americii.

internatio- 
loc o serie 
care s-au 
unor con-

4

care au loc în aceste zile între spe
cialiștii români si bulgari".

WADIM MIETKOVVSKI, directorul 
pavilionului .Poloniei : „De fiecare 
dată, prezenta noastră la tîrgurile și 
expozițiile internaționale de la Bucu
rești s-a soldat cu rezultate exce
lente, contribuind la lărgirea si di
versificarea schimburilor economice, 
în acest an. tripla manifestare eco
nomică găzduită de frumoasa și ospi
taliera capitală a României, prin pro
filul ei complex, care dă posibilita
tea unei cunoașteri _______
bune în domeniul chimiei, industriei 
materialelor de. construcții, industriei 
ușoare, va fi urmată de zilele eco
nomiei și tehnicii poloneze organizate 
la București, Galați și Baia Mare. 
Contactele pe care le-am avut cu 
specialiștii români, cu reprezentanții 
întreprinderilor de comerț exterior 
dau garanția că activitatea din aceste 
zile va 
părți".

NIELS 
rectorul

• Căpitan la 15 ani : CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor : 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
EXCELSIOR — 9; 11,15 
18; 20,15, VICTORIA 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salty ; EFORIE — 9; 11,15; 
lli; 18,15; 20,30, CENTRAL — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Johnny Chitara : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate — 
9,30; 11, Zina apelor — 12,30 14,30; 
16,30; 18,15; 20 : DOINA.
• Vieți scurte : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pelerina roșie : VOLGA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Spada neagră : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
17.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
e Marele singuratic : AURORA — 
" 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, TO-„ ------- ------- .. lg^S;

SCALA

9;

9; 11,13; ic,;;, 13.43, 13 - _■ 
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30.
• Atentatul de Ia Sarajevo 
ZEȘTI — 9; 11,30; 14; 16,30;
• Făgăduiala : GRIVIȚA
11,15: 13,45; 16; 1"” ------ ‘
DIA — 9; 11,30; 14
MURA — 9; 11,30; ... __
• Comoara din lacul de argint : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Buzduganul cu trei pecetl :
FLOREASCA — 9; 12,15; 15,30; 19 
r’”A ... MIORIȚA — 9;

: BU- 
19.
— 9; 

18,15; 20,30, MELO- 
21; 16,30; 19. FLA- 
*" 14; 16,30; 19.

reciproce

fi rodnică pentru ambele

Opinii 
ale participanților

KIRIL ANTOV, directorul pavilio
nului Bulgariei : „Expozanții bulgari 
din cadrul celor șapte întreprinderi 
de comerț exterior prezente la Bucu
rești oferă o gamă largă de produse, 
între care numeroase noutăti. Impor
tanța deosebită a întîlnirilor dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a colaborării din
tre țările noastre vecine și prietene, 
acordurile stabilite între Bulgaria și 
România fac ca prezenta noastră la 
București să fie deosebit de rodnică. 
Dublarea schimburilor reciproce în 
perioada 1976—1980. f tă de cincina
lul anterior, creează premise dintre 
cele mai favorabile centru discuțiile

SKYTTE SORENSEN, di- 
pavilionului Danemarcei: 

„întotdeauna, manifestările econo
mice de la București s-au bucurat 
de atenția firmelor daneze. Faptul 
că astăzi firme cum sînt „Anhidro". 
„Danfos" sau „Hempel’s" au con
tacte rodnice cu specialiștii români, 
cu reprezentanții întreprinderilor de 
comerț exterior dovedesc cît de utilă 
este participarea la asemenea mani
festări pentru dezvoltarea schimbu
rilor. găsirea unor noi domenii și 
forme de cooperare. Am venit la 
București cu dorința nu numai de a 
vinde, dar si de a cumpăra, si în 
aceste condiții discuțiile nu pot avea 
decît rezultate pozitive".

★
In cadrul manifestărilor prileiuite 

de „TEHNOEXPO", TIBCO și Salo
nul internațional al chimiei au avut 
loc marți zilele U.R.S.S., Iugoslaviei. 
Marii Britanii si Israelului. Firmele 
Renault (Franța). Transportmaschi- 
nen si Maschinenexport (R.D.G.), Me- 
rona (Elveția) și Werner & Pflei- 
derer. Haas și Rijkaart (R.F.G.) au 
organizat simpozioane tehnice.

Dan CONSTANTIN

LIRA — 15,30; 19, 
12,30; 16: 19,30.
e Corsarul negru
11,30; 14; 16.30; 19, 
11,45: 14,15; 16,45; ____
0 Telegrame : POPULAR — 
18; 20.
S Amenințarea : DRUMUL
— 16; 18; 20.
• Judecătorul Fayard zis . 
tul" : COTROCENI — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Lenin în Polonia : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Prețul vieții — 9,30: 11,30; 13,30, 
Două lozuri — 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
• Logodnic pentru Anna : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Salvați orașul : PACEA — 15,30; 
17,45: 20.
0 Hercule In centrul Pămtntulul: 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

s BUCEGl —9;
MUNCA — 9,15; 
19,30.

15,45;

SĂRII

„șeri- 
11,15;

De la Departamentul 
aviației civile 
a României

Comisia guvernamentală, desem
nată pentru anchetarea evenimentu
lui de zbor, în cursul căruia — așa 
cum s-a anunțat — un avion al com
paniei ungare Malev s-a prăbușit la 
21 septembrie 1977, în jurul orei 19, 
în apropierea comunei Coșereni, a 
constatat că evenimentul s-a produs 
din cauza nerespectărli altitudinii 
de zbor stabilite.de către organele 
de control și dirijare de la aeropor
tul Otopeni, pentru venirea la ate
rizare.

La anchetă au luat parte experți 
din Republica Populară Ungară și ai 
uzinei constructoare a avionului.
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FOTBAL ÎN „CUPA CUPELOR"

Deși învinsă, Universitatea Craiova 
păstrează șansele calificării

Ieri, la Moscova, s-a jucat primul 
meci din turul. al II-lea al „Cupei 
cupelor" între echipa locală Dinamo 
și echipa Universitatea Craiova. 
Scor : 2—0 (2—0). Pe teren însă fap
tele nu s-au petrecut chiar așa cum 
arată acest scor. Amatorii de fotbal 
au putut observa de altfel la televi
zoare întreaga desfășurare a jocului. 
Intilnind una dintre fruntașele cam
pionatului sovietic, o formație cu re
nume și practicînd un fotbal de ca
litate. echipa craioveană a jucat bi
ne, în special pe parcursul reprizei 
secunde, cînd a dominat tehnic și 
tactic, uneori cu fundașii pe linia 
centrală a terenului. Au avut si des
tule ocazii prielnice de a înscrie, in 
ambele părți ale meciului, mult mai 
multe și mai clare decît echipa-gaz- 
dă. Jucătorii Bălăci. Marcu. Ștefă- 
nescu. Crișan au construit acțiuni 
pline de frumusețe ; au avut si rea
lizări individuale, demonstrindu-le 
capacitatea de a evolua la nivelul 
cerințelor internaționale. Interesant 
ni. se pare, de asemenea, faptul că, 
în privința rezistentei fizice, fotba
liștii noștri s-au dovedit superiori 
adversarilor, ceea ce le-a permis de 
altfel să domine partea finală a me
ciului.

Și totuși, da’ă echipa craioveană, 
principalii săi fotbaliști au jucat 
bine, de ce acest scor de 2—0, sta
bilit încă din prima repriză ? Să spu
nem întîi 
frunte cu 
o poziție 
care s-a 
să mai 
fost deloc 
arbitrajul de ieri. Dar. 
rerea noastră, nu arbitrajul, sub 
critică, a fost cauza principală a sco-

rulai de mai sus. Nici chiar acele 
ratări extraordinare ale lui Cîrțu, 
Cămătaru și Marcu, deși prin aceasta 
nu trebuie să se înțeleagă cum că ii 
scutim de critica despre ineficientă 
pe jucătorii craioveni. Revenind la 
problemele dezbătute în articolul pu
blicat recent de ziarul nostru sub 
titlul „Dîrzenie în pregătire, îndrăz
neală și răspundere în joc, încredere 
în forțele proprii — iată ce se cere 
fotbaliștilor noștri pentru viitoarele 
meciuri internaționale", trebuie să 
spunem lui Bălăci și colegilor lui că 
dacă n-ar fi abordat meciul de ieri 
cu rețineri și timiditate, dacă dim
potrivă ar fi intrat în joc din pri
mul minut îndrăzneți și pe deplin 
încrezători în forțele proprii, cu mul
tă probabilitate altul ar fi fost sco
rul final. însuși cursul partidei de 
ieri, capacitatea de a prelua iniția
tiva și de a domina, uneori autori
tar, în partea a doua a meciului, pe 
terenul echipei adverse de renu
me. trebuie să-i convingă pe 
fotbaliștii craioveni în privința forței 
echipei lor, a posibilităților lor fot
balistice, implicit despre necesitatea 
luptei sportive curajoase din momen
tul începerii fiecărui 
țional.

La 2 noiembrie, pe 
Craiova se va juca 
Sîntem de părere că
sitatea păstrează încă șansa 
cării. Să credem în echipă, în fotba
liștii craioveni, în antrenorii lor, să 
le cerem o manifestare deplină a 
posibilităților dovedite și în partida 
de ieri spre dobîndirea performan
ței.

meci interna-

câ brigada de arbitrai în 
Latzios a trecut cu vederea 
flagrantă de 

marcat al
spunem că
: singura 
de ieri.

nu

ofsaid din 
doilea gol ; 
aceasta n-a 

greșeală in 
după pă-

stadionul din 
meciul retur, 
echipa Univer- 

califi-

Valeriu MIRONESCU

Box: pentru întîlnirea România—Anglia 
— o formație „a campionilor"'

® S-a constituit un lot reprezentativ cuprinzînd multi pugiliști 
tineri ® La sfirșitul lunii decembrie, o importantă gală de selecție

Ieri, biroul F.R.B. a aprobat com
ponenta lotului reprezentativ lărgit 
din rîndurile căruia va fi selecționată 
formația noastră pentru viitoarele' 
campionate mondiale de box (Belgrad
— 6 mai 1978). Lista pugiiiștilor selec
ționați a fost alcătuită de o comisie 
(condusă de maestrul Ion popa) cara 
a funcționat pe timpul recentelor 
campionate naționale și de colegiul 
central al antrenorilor ; ea cuprinde 
numele a 46 de sportivi. După păre
rea tehnicienilor din comisie și din 
colegiu, la lotul reprezentativ lărgit 
se impune pregătirea mai multor 
boxeri tineri, remarcați la turneul fi
nal al campionatelor, fapt care ex
plică și numărul mare al celor selec
ționați. Chiar dacă nivelul tehnic ac
tual și experiența de luptă a tineri
lor nu-i recomandă în viitorul ime
diat. la titularizarea în formația tri
coloră, prezența lor la antrenamen
tele comune cu boxerii experimen
tați, sub conducerea celor mai buni 
tehnicieni, va grăbi considerabil ma
turizarea și deci promovarea lor pen
tru reprezentarea internațională în 
cadrul diferitelor categorii. Astfel, gi
neri mai puțin cunoscuti. cum sîht 
Marcel Constantin (48 kg — Metalul 
Tîrgoviste), Gheorghe Govici (51 kg
— Steaua). Mircea Ionel (54 kg — 
Steaua), Viorel Ioana (57 kg — Mus
celul Cîmpuiung), Paul Căpriceanu 
(60 kg — „Electronutere" Craiova), 
Nicolae Costin (63,500 kg — Farul 
Constanta). Ion Cernat (81 kg — uni
tatea sportivă școlară Focșani, pre
cum' și alții, vor avea condiții întru
nite să îmbine talentul cu munca de 
pregătire pentru a se afirma în bo
xul de performantă.

Ieri s-a aprobat și formația repre
zentativă a României care Ia sfîrși- 
tul lunii noiembrie va susține un du
blu meci cu echipa Angliei. La pro-

punerea colegiului de antrenori, s-a 
decis ca aceasta să fie o formație „a 
campionilor", cei 11 proaspeți cam
pioni — 1977 ; rezervele imediate sînt 
automat finaliștii recenți. Deci : R. 
Cosma, D. Biirdihoi, T. Dinu, Gh. 
Ciochină, D. Ilie, C. Cuțov, C. Hoduț, 
I. Miron, Al. Năstac, I. Gyorffi și M. 
Simon. Cu privire la turneul echipei 
României în S.U.A. (ianuarie 1978), 
turneu cuprinzînd un număr de patru 
meciuri, colegiul de antrenori a pro
pus folosirea, la mai multe categorii, 
a unor boxeri tineri cu perspectivă 
de afirmare apropiată. Alegerea celor 
11 titulari se va definitiva cu prilejul 
unei gale de selecție. în a doua ju
mătate a lunii decembrie. Ia Palatul 
sporturilor și culturii. Vom vedea 
atunci cu multă probabilitate meciuri 
Ghinea — Săli (48 kg). Cipere — 
Robu Niță (51 kg), Dinu — Ibrahim 
Faredin (54 kg). Hie Dragomir — 
Mantu (60 kg), Hajnal — Gheorghe 
Simion (63.500 kg). I. Cernat-Donici 
(81 kg) și altele care vor fi cu sigu
ranță mult gustate de publicul bucu- 
reștean.
A

In cîteva rînduri
Rezultate din turul doi al compe

tițiilor europene de fotbal : „Cupa 
campionilor europeni" : Steaua Roșie 
Belgrad— Borussia Moenchengladbach 
0—3 ; Levski Spartak Sofia — Ajax 
Amsterdam 1—2 ; „Cupa cupelor" : 
Lokomotiv Leipzig — Betis Sevilla
1— 1 : „Cupa U.E.F.A." : F.C. Mag
deburg — Schalke 4—2 ; Inter 
Bratislava — Grashoppers Ziiric 1—0; 
Ujpest Budapesta — Atletico Bilbao
2— 0 ; A.E.K. Atena — Standard Lie- 
ge 2—2 ; Start Kristiansand — Ein
tracht Braunschweig 1—0.

stabilite.de
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Sesiunea Adunării Generale a Națiunilor Unite La reuniunea de la Belgrad se subliniază

„Sînt necesare măsuri eficiente pentru 
dezvoltarea cooperării economice 

intre țările europene
V* u

Vizita președintelui Iosip Broz Tito
in Portugalia

NAȚIUNILE UNITE 19. — De la trimisul nostru special : Tn 
Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a fost 
prezentată rezoluția a 36 de state, între care și România, care se 
pronunță în favoarea continuării activității Comitetului special pen
tru Carta O.N.U. și întărirea

Prezentînd rezoluția, ministrul fi- 
lipinez al afacerilor externe. Carlos 
Romulo. a declarat că O.N.U. trebuie 
să constituie o componentă organică 
a noii structuri a relațiilor interna
ționale, în scopul înfăptuirii obiecti
velor istorice ale umanității. Proble
ma este să se găsească mijloacele 
cele mai indicate de a spori eficaci
tatea organizației, a arătat vorbito
rul. care, referindu-se la experiența 
din trecut a O.N.U., a reamintit că 
unele schimbări în modul său de 
activitate au fost realizate fără a se 
aduce modificări prevederilor Cartei, 
în timp ce altele au necesitat ase
menea modificări care au fost, de 
altfel, și operate. Incumbă tuturor 
statelor membre, a încheiat Carlos 
Romulo. să insufle o nouă vitalitate 
Națiunilor Unite, să-i ridice capa
citatea de reacție și eficientă.

Prezentînd punctul de vedere al 
tării noastre asupra raportului Co
mitetului special, delegatul român 
a dat expresie convingerii că de ac
tivitatea aceștui comitet, de capaci
tatea lui de a oferi soluții general 
acceptabile pentru adaptarea O.N.U. x 
la realitățile lumii contemporane 
este legat însuși viitorul organizați
ei mondiale. în esență, este necesar 
ca O.N.U. să tină seama si să re
flecte într-un mod mai corespunză
tor — atit în ceea ce privește struc
tura sa. cit și activitățile întreprinse 
— marile mutații intervenite in 
lume în cei 32 de ani care au trecut 
de la înființarea ei. încă de la in-

rolului organizației.
ceput au fost semnalate imperfec
țiuni. s-au resimțit lacune, ceea ce 
a făcut ca organizația să adopte 
unele decizii și măsuri injuste, în 
contradicție cu scopurile si spiritul 
Cartei. Pe de altă parte, deși O.N.U. 
a primit largi competențe si atribu
ții. s-a remarcat tendința ca, în u- 
nele probleme care interesează di
rect toate popoarele, progresul și 
pacea întregii lumi, să fie abordate 
și examinate în afara O.N.U.

Aceasta este o tendință care, în 
mod inevitabil, are drept, consecință 
slăbirea O.N.U. și diminuarea rolu
lui său. Conștiente de această stare 
de lucruri, statele care au propus 
înființarea Comitetului special si 
sprijină activitatea acestuia doresc 
perfecționarea continuă a ansamblu
lui activității O.N.U., ridicarea pres
tigiului și a autorității sale în viața 
internațională, creșterea contribuției 
sale la soluționarea trainică a pro
blemelor cu care este confruntată 
omenirea. în acest spirit, a subliniat 
vorbitorul, au fost concepute si pro
punerile României, prezentate 
în Adunarea Generală, cît si în Co
mitetul special. Prin propunerile 
le. România urmărește, alături 
alte țări, îmbunătățirea activității și 
creșterea rolului O.N.U., accentuarea 
democratizării sale, pentru a se asi
gura cadrul cel mai corespunzător 
pentru participarea efectivă a tutu
ror națiunilor la viata politică 
ternafională.

atit
sa- 
de

in'

Pentru o strategie eficientă a dezarmării
Tn abordarea primului punct din 

cele care i-au fost repartizate, Co
mitetului pentru problemele politice 
.și de securitate i-au fost prezentate 
de către delegatul Uniunii Sovietice 
proiectul unei declarații cu privire 
la adincirea și consolidarea destin
derii internaționale și un proiect de 
rezoluție referitor la prevenirea pe
ricolului unui război nuclear.

După o primă rundă de dezbateri 
pe marginea acestui punct, din care 
s-a desprins ca un element impor
tant necesitatea participării tuturor 
statelor și popoarelor la abordarea 
ansamblului problemelor internațio
nale deschise, pentru ca destinderea 
să poată deveni stabilă și univer
sală s-a hotărit ca discuțiile să fie 
reluate într-o etapă ulterioară și s-a 
trecut la examinarea problemelor 
dezarmării. Din lista celor 17 puncte 
aflate în fața comitetului, primul — 
rezultat al unei inițiative a României 
— se referă la consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmări
lor. în această problemă urmează 
să fie luat in discuție raportul secre
tarului general al O.N.U., întocmit 
de un grup de experți, sub președin
ția României. Raportul subliniază că 
srirala înarmărilor subminează secu
ritatea internațională, eforturile pen
tru statornicirea unei noi ordini e- 
eonomice internaționale, constituind,

totodată, „o irosire a resurselor, o 
abatere a economiei de la scopurile 
ei umanitare". După ce arată, intre 
altele, că aproximativ 25 la sută din 
potențialul științific uman este an
gajat în scopuri militare, documentul 
evidențiază că realizarea de progrese 
pe calea dezarmării va elibera re
surse materiale, financiare și umane 
atit în țările dezvoltate, cit și in 
cele în curs de dezvoltare și va sti
mula folosirea lor in vederea lichidă
rii decalajelor economice. Se reco
mandă elaborarea unei strategii coe
rente a dezarmării, adoptarea unui 
calendar pentru reducerea treptată, 
dar substanțială, a bugetelor mili
tare ale statelor, specificîndu-se cri
teriile și proporțiile acestei reduceri, 
asigurindu-se ca mijloacele astfel 
eliberate să fie efectiv canalizate spre 
activitățile pașnice.

Un punct distinct de pe agendă 
este consacrat sesiunii speciale din 
mai—iunie 1978 ă Adunării Generale 
în problemele dezarmării. Președin
tele Comitetului de pregătire a se
siunii speciale, reprezentantul Ar
gentinei, a prezentat in legătură cu 
aceasta raportul de activitate, sub
liniind că, in afara abordării aspec
telor organizatorice, s-a căzut de 
acord asupra proiectului unei ordini 
de zi a sesiunii speciale.

Poziție fermă in favoarea independenței Namibiei
Adunarea Generală dezbate 

blema Namibiei, aflată pe 
Națiunilor Unite fără 
din 1946. Dezbaterile au ca element 
de referință rapoartele 
O.N.U. pentru Namibia 
căruia face parte și România 
respectiv ale Comitetului special 
pentru decolonizare. Documentele 
denunță energic ocuparea. în conti
nuare, in mod samavolnic a Namibi
ei de către regimul sud-african și 
cer organizarea fără intirziere, pe 
intregul teritoriu namibian. a unor 
alegeri libere, sub supravegherea 
Națiunilor Unite, și. totodată, recu
noașterea Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) ca 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian.

pro- 
agenda 

întrerupere,
Consiliului 
din biroul 

și

Președintele S.W.A.P.O., Sam Nu- 
joma. care participă la dezbateri in 
calitate de observator, a declarat că 
acțiunile întreprinse in ultimul timp 
de Africa de Sud demonstrează că 
aceasta intenționează să-și mențină 
dominația colonială în Namibia. El 
a reafirmat cererea ca toate trupele 
sud-africane să fie retrase de pe te
ritoriul namibian si înlocuite cu o 
forță de pace a Națiunilor Unite, 
înaintea desfășurării de alegeri. în 
caz că R.S.A. va refuza să-și retra
gă trupele de pe teritoriul namibian, 
este necesar ca O.N.U. să adopte noi 
măsuri de izolare a regimului de la 
Pretoria, prin instituirea unui em
bargo cu caracter economic si mili
tar. inclusiv prin convocarea unei 
sesiuni speciale a O.N.U.. a precizat 
Sam Nujoma.

BELGRAD 19. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Aplicarea pre
vederilor Actului final în problemele 
cooperării economice, comerciale și 
tehnico-științifice si măsurile' ce ar 
trebui întreprinse pentru accelerarea 
atingerii acestui obiectiv au prilejuit 
ample dezbateri în cadrul reuniunii 
de la Belgrad a reprezentanților ță
rilor participante la Conferința pen
tru securitate si cooperare în. Europa. 
Interesul pentru acest grup de pro
bleme a fost reflectat si de faptul 
că, practic, au luat parte la 
reprezentanții tuturor țărilor 
pante.

Luînd cuvîntul in cadrul 
organ, de lucru, delegatul român ă 
arătat că România consideră dispozi
țiile Actului final referitoare la coo
perarea economică o bază stimula
tivă pentru promovarea schimburilor 
comerciale, tehnice și științifică între 
țările participante. Preocupindu-se 
constant de punerea in aplicare a 
prevederilor Actului final. România 
a încheiat. în ultimii doi ani. cu ma
rea majoritate a țărilor reprezentate 
la C.S.C.E. o serie de protocoale si 
acorduri comerciale care, pornind de 
la posibilitățile și nevoile actuale ale 
partenerilor, asigură un cadru cores
punzător pentru dezvoltarea în con
tinuare a

discuții 
partici-
acesta!

schimburilor economice. Ca

rezultat al aceleiași preocupări au 
fost încheiate acorduri pentru crea
rea de societăți mixte de producție, 
cu caracter comercial și bancar care, 
prin activitatea lor. dau un impuls 
nou cooperării economice și tehnico- 
Stiințifice.

Totodată, delegatul român a arătat 
că în raporturile economice si. co
merciale intre țările participante 
continuă să se mai mențină unele 
restricții și bariere artificiale care, 
fiind contrare spiritului și literei Ac
tului final, limitează evoluția favo
rabilă a schimburilor comerciale, 
afectează procesul de dezvoltare eco
nomică a țărilor în curs de dezvol
tare din Europa. O condiție esențială 
pentru realizarea cooperării econo
mice pe baze sănătoase, a subliniat 
el, este aceea ca raporturile de coo
perare să aibă la bază realitățile eco
nomice ale continentului, faptul că in 
Europa există atit țări puternic dez
voltate. cit si țări în curs de dezvol
tare. Acestea din urmă, așa cum se 
arăta in Actul final, trebuie să be
neficieze de facilitat! economice și 
financiare din partea țărilor dezvol
tate. în vederea stimulării aplicării 
Actului final, a spus delegatul român, 
este necesar să se acționeze ,în di- 

. rectia asigurării stabilității si diver
sificării schimburilor comerciale.

LISABONA 19 (Agerpres). — Tn 
continuarea vizitei oficiale de prie
tenie pe care o întreprinde in Por
tugalia, președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a avut, miercuri, 
o nouă rundă de convorbiri cu pri
mul ministru al tării-gazdă. Mario 
Soares. Cu dcest prilej, au fost abor
date probleme ce privesc relațiile bi
laterale și aspecte ale situației inter- ..................... >, ,

prim-ministru al
laterale și aspecte 
naționale actuale.

Mario Soares,

Producția industrială a 
nouă luni

(Agerpres). — După 
Direcția Centrală de 

producția in- 
în Uniunea Sovietică a 

în primele nouă luni ale

MOSCOVA 19 
cum a anunțat 
Statistică a U.R.S.S.. 
dustrială în Uniunea Sovietică 
crescut;
anului. în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, cu 5.8 
la sută. iar . productivitatea muncii — 
cu 4,3 la sută.

în perioada respectivă s-a realizat

PHENIAN

Guvernului Republicii Portugheze, și 
Miloș Minici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care îl însoțește pe 
președintele Tito in cursul vizitei 
oficiale in această țară, au semnat 
la Lisabona un acord asupra coope
rării economice, științifice și tehno
logice. Documentul preconizează 
crearea unei comisii mixte care ur
mează să se întrunească anual.

U. R. S. S. în primele 
ale anului

110 milioane tone 
tone petrol (inclu- 
gaze). 837 miliarde

o producție de 
oțel, 406 milioane 
siv concentrat de .. 
kWh energie electrică, 541 milioane 
tone de cărbune.

în primele nouă luni ale anului, 
salariul mediu al muncitorilor și 
funcționarilor a crescut cu 2.6 la 
sută, iar veniturile colhoznicilor — 
cu 4,3 la sută.

REUNIFICAREA INDEPENDENTĂ Șl PAȘNICĂ A ȚĂRII 
deziderat național major al poporului coreean

În interesul prieteniei si conlucrării 

în Balcani
noaștere reciprocă între popoarele 
din această regiune și de a promova, 
și pe această cale, prietenia și coo
perarea multilaterală în Balcani.

Participanții s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea cooperării și a schimbu
rilor turistice interbalcanice în spirt- 
tul Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa 
și al comunicatului comun adoptat la 
încheierea lucrărilor întilnirii de Ia 
Atena din ianuarie 1976, privind coo
perarea economică și tehnică între 
țările balcanice.

multilaterale
19 (Agerpres). — MiercuriATENA

s-au deschis la Atena, lucrările celei 
de-a X-a conferințe a organizațiilor 
naționale de turism din țările balca
nice, la care țara noastră este repre
zentată de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Cosma, ministrul turis
mului.

Luările de cuvînt din prima zi a 
conferinței ale șefilor de delegații au 
evidențiat evoluția pozitivă a schim
burilor și cooperării dintre țările bal
canice în domeniul turismului și au 
subliniat voința comună de a contri
bui in continuare la o mai bună cu-

J
PHENIAN 19 (Agerpres). — La 

Phenian a avut Ioc o ședință a Co
mitetului Central al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei, 
informează agenția A.C.T.C. Partici- 
pantii au adoptat. în unanimitate, 
apelul C.C. al Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei, adresat 
întregului popor coreean, cu ocazia 
alegerilor de deputați in Adunarea 
Populară Supremă a R. P. D. Coreene, 
programate pentru 11 noiembrie.

Relevind că alegerile de la 11 no
iembrie vor constitui un eveniment 
politic de mare importantă pentru

consolidarea și dezvoltarea pe mai 
departe a sistemului socialist în 
R. P. D. Coreeană, apelul cheamă la 
eforturi sporite în toate domeniile de 
activitate pentru îndeplinirea planului 
pe acest an. pentru participarea tu
turor oamenilor muncii la activitățile 
revoluționare in vederea întăririi pe 
mai departe a forțelor revoluționare.

Totodată, apelul cheamă întregul 
popor coreean, din Nord si din Sud, 
să se ridice unit Ia lupta pe scară 
națională în vederea realizării cît 
mai curind posibil a reunificării in
dependente si pașnice a tării.

Precizări ale ministrului de externe egiptean
in problema reluării Conferinței de la Geneva

CAIRO 19 (Agerpres). — 
du-se la poziția guvernului 
exprimată în legătură cu 
președintelui S.U.A. privind 
Conferinței de la ~ 
Fahmi, vicepremier și ministru de 
externe al Egiptului, a declarat, po
trivit agenției M.E.N.. că ideile 
zentate de guvernul american 
vind reluarea negocierilor de la 
neva „deși reprezintă un pas 
inte. nu sînt definitive". .Ele 
trebuie discutate : noi am cerut 
ții americane clarificări și introdu-

Referin- 
egiotean 
mesajul 

. reluarea 
Geneva. Ismail

pre- 
pri- 
Ge- 
îna- 
mai 
păr-

cerea unor amendamente în docu
mentul de lucru", a precizat Fahmi. 
El a reafirmat poziția guvernului e- 
giptean potrivit căreia „numai O.E.P. 
are competenta, in concordantă cu 
rezoluțiile conferinței de la Rabat, 
să vorbească în numele palestineni- 
lor sau să trimită reprezentanți la 
Geneva. în acest cadru, a afirmat 
el in continuare, noi sintem dispuși 
să sprijinim orice formulă care ar 
grăbi reconvocarea conferinței și, 
drept urmare, am aprobat ideea unei 
delegații 'arabe unificate".

MADRID

Dialogul între guvern și liderii 
partidelor politice continuă

MADRID 19 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez, si-a exprimat satisfacția in 
legătură cu desfășurarea celei de-a 
treia intilniri. pe care a avut-o la 
Moncloa cu conducătorii partidelor 
politice reprezentate in parlament.

Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania. Santiago Carrillo, 
a precizat, la încheierea reuniunii, că 
o delegație parlamentară va fi în
sărcinată să elaboreze un proiect do 
statut al radioului si televiziunii. în 
vederea reglementării activității lor. 
si că s-a aiuns la acorduri în mai 
multe probleme concrete.

In legătură cu proiectata reformă 
a codului penal. Enrique Tierno Gal
van. președintele Partidului Socialist 
Popular, a relevat că este vorba de 
o reformă completă, nu de modifi
cări ale actualului cod. ..Este pen
tru prima dată din 1820 cind se in-

cearcă să se redacteze un cod penal 
care să corespundă realităților ță
rii". a precizat vorbitorul.

Președintele guvernului si liderii 
partidelor politice au convenit să se 
întilnească din nou vineri pentru a 
examina probleme privind ordinea 
publică.

• Au fost interzise principalele publicații citite de 
populația de culoare • 18 organizații antiapartheid 
puse în afara legii 
cheziții polițienești 

presiunea este
PRETORIA 19 (Agerpres). 

toritătile rasiste sud-africane 
terzis. miercuri dimineața. 
„The World" și săptăminalul 
end . ~
citite de populația de culoare din 
R.S.A. Totodată, au fost declarate 
ilegale 18 organizații antiapartheid, 
printre care se numără Uniunea zia
riștilor de culoare. Consiliul repre
zentativ al studenților din Soweto 
— format in timpul amplelor lupte 
de la Soweto, declanșate în iunie 
1976 și extinse pe întreg teritoriul 
R.S.A. — Institutul creștin — orga
nism al populației albe, care ajută 
familiile persoanelor de culoare 
aflate in inchisoare și acționează 
pentru drepturile negrilor — Con
venția populației de culoare. Organi
zația studenților sud-africani — în
ființată in urmă cu cinci ani de mi
litantul Steve Biko.

După cum remarcă agențiile inter
naționale de presă, aceste măsuri 
abuzivă survin în contextul intensifi
cării acțiunilor de luptă în favoarea 
drepturilor și libertăților populației 
de culoare. înregistrate în ultimeie 
luni, mai ales după moartea în închi
soare, în condiții neelucidate încă, a 
lui Steve Biko.

în ciuda amenințărilor formulate

• Vastă acțiune de arestări și per-
• Un ziar din Johannesburg : ,,Re- 
amară recunoaștere a eșecului"
Au- 

au in- 
ziarul 

_______  „Week- 
World", principalele publicații

o
de ministrul justiției, politiei și în- 
chisorilor al regimului de la Preto
ria, James Kruger, publicațiile „The 
World" și „Weekend World" au con
tinuat să publice articole demasca
toare în legătură cu moartea in de
tenție a lui Steve Biko, materiale 
critice la adresa politicii de segrega
ție și a represiunilor violente la care 
s-au dedat autoritățile la Soweto.

Simultan cu interzicerea unor pu
blicații și a mai multor organizații 
și mișcări antiapartheid, forțele po
lițienești ale regimului au lansat 

■ miercuri o vastă operațiune de ares
tări și percheziții in diferite orașe, 
printre care Johannesburg, Capetown 
și Durban. Cel puțin 16 lideri și per
sonalități ale acestor organizații anti- 
apartheid au fast, arestați potrivit 
unor liste incomplete.

Referindu-se la prigoana declan
șată de regimul rasist, cotidianul 
..The Star" din Johannesburg scrie 
in numărul său de miercuri : „Re
presiunea este o amară recunoaștere 
a eșecului. Astăzi, mai multe orga
nizații au fost interzise, iar numeroase 
persoane au fost arestate, dar ideile 
pe care le exprimă și le apără nu 
vor dispărea printr-o simplă încer
care stingace de a le înăbuși".

agențiile de presă transmit

Grecia sub semnul campaniei electorale
La Atena și Patras, Salonic și Ioan- 

nina. in principalele localități dtn 
insulele Rodos și Creta se succed mi
tingurile electorale. Afișelor și re
clamelor ce împestrițează zidurile 
orașelor le iau locul chemările adre
sate populației de partidele angajate 
în competiție de a audia, într-un loc 
sau altul, discursurile exponenților 
lor. Și chiar dacă, potrivit constituți
ei, alegerile urmau să se desfășoare 
in noiembrie 1978. grecii încearcă un 
sentiment de satisfacție pentru faptul 
că, la numai trei ani după preceden
tul scrutin, sint din nou chemați să-și 
exprime opțiunile in legătură eu evo
luția viitoare a politicii țării.

Specificul actualei campanii constă 
In faptul că se desfășoară in condi
țiile unei evoluții economico-so- 
ciale ne care observatorii au 
definit-o ca reorezentind un „e- 
chilibru aproximativ". Deși anco
rată in peisajul economic occi
dental. bintuit de inflație și șomaj, 
Grecia a reușit, se relevă la Atena, 
să atenueze simțitor efectele acestor 
fenomene asupra propriei sale vieți 
economice. Creșterea potențialului 
economic cu 6 la sută anul trecut, a 
fost însoțită de reducerea indicelui 
inflaționist de la 35 la sută la 11.7 
la sută și se speră într-o nouă di
minuare a acestuia pînă la sfirșitul 
anului curent. Totodată, are loc o în
viorare a construcțiilor în domeniul 
industrial și social și — caz rar in 
lumea capitalistă — șomajul, practic, 
a dispărut — e drept, cu prețul 
menținerii emigrației forței de mun
că la un nivel de aproape 500 de mii 
de persoane.

Ajcestor aspecte Ii se adaugă — ori 
li se contrapun — și altele. Uriașul 
cimitir de petroliere din Golful 
Eleusis, ce zac nefolosîte din cauza 
„crizei petrolului", reamintește per
manent de sensibilitatea economiei 
elene față de cohjunctura occiden
tală. Pe aceeași linie se inscriu stări 
de faot. ca invazia companiilor multinaționale 
rii finanțe 
se elabora

Prezente 
tare. în programele diferitelor parti
de. aceste probleme nu au stat to
tuși — după cum apreciază presa 
ateniană — la baza hotărîrii de a se

consulta electoratul cu un an îna
inte de expirarea mandatului ac
tualului parlament. De altfel, națiuni
le care au dus Ia respectiva decizie 
au fost formulate de însuși primul 
ministru Constantin Karamanlis 
in fața liderilor principalelor par
tide ale opoziției. „Guvernul — 
a spus el — consideră necesa
ra tinerea . alegerilor în cursul a- 
cestui an. deoarece apreciază că pro
bleme naționale cruciale ce stau în 
fața tării, cum sînt problema ciprio
tă, relațiile cu Turcia și admiterea 
Greciei în Piața comună, vor intra 
într-un stadiu decisiv anul viitor.

CORESPONDENT A 
DIN ATENA

și opoziția cercurilor ma- 
față de încercările de a 
un „cod al investițiilor", 

în dezbaterile parlamen-

Ca urmare, este evident că intere
sele naționale fac imperativă solu
ționarea acestor probleme de către 
un guvern care să aibă mandatul 
popular, in loc să fie abordate în
tr-o perioadă preelectorală".

Venit la putere in urma alegerilor 
din 1974, desfășurate la cîteva luni 
după înlăturarea regimului militar, 
partidul „Noua Democrație" al pre
mierului Karamanlis dispune în par
lament de o majoritate apreciabilă, 
detinind 214 din cele 300 de locuri, 
între timp. 6 parte a adeptilor parti
dului s-a constituit, intr-o formație de 
sine stătătoare, denlasindu-se sure 

. centrul paletei electorale, iar alții au 
format o grupare care încearcă să 
atragă elementele monarhiste. Pe de 
altă parte. „Noua Democrație" și-a 
cistigat noi adepti din rindul altor 
formațiuni, care-1 consideră pe Con
stantin Karamanlis drept „garant al 
stabilității" politice, ceea ce preva
lează. in aprecierea lor. fața de e- 
ventualele dezacorduri pe care le-ar 
avea cu actualul premier într-o pro
blemă sau alta.

Fiecare din cele două mari partide 
neguvemamentale — Uniunea Cen
trului Democratic (E.D.I.K.). condusă 
de Gheorghios Mavros. și Mișcarea 
Socialistă Panelenă (P.A.S.O.K.), 
avînd ca lider pe Andreas Papan- 
dreu — și-a fixat ca obiectiv de a

cuceri locul de principală formațiu
ne a opoziției în viitorul parlament.

Cu citeva zile in urmă și-a făcut 
cunoscut programul electoral Parti
dul Comunist din Grecia, care pre
conizează măsuri ferme împotriva 
marilor monopoluri, restructurarea 
relațiilor social-economice. Pe de 
altă parte, a fost creată „Alianța elec
torală a forțelor progresiste si de stin
gă", din care fac parte Partidul Co
munist din Grecia (interior), Uniu
nea Democratică de Stingă. (E.D.A.), 
„Calea Socialistă", Partidul Creștin- 
Socialist și „Marșul Socialist". La 
primul miting electoral, desfășurat 
pe stadionul Panionios din Atena, 
liderii partidelor din coaliție au che
mat electoratul să voteze împotriva 
candidaturilor de dreapta, pentru a- 
profundarea democrației și Înfăptui
rea de transformări în conformitate 
cu interesele generale ale poporului 
grec, ale maselor muncitoare. Ei au 
subliniat marea însemnătate pe care 
o reprezintă pentru înfăptuirea 
tor obiective unitatea tuturor 
țelor populare, democratice și 
gresiste.

Printre primii candidați
tru alegeri figurează personali
tăți de prestigiu ale vieții cul
turale. între care artista Melina 
Mercuri-Dassin (P.A.S.O.K.). poe
tul Yannis Ritsos (P.C. din Gre
cia) și compozitorul Mikis Theodo- 
rakis (Alianța forțelor progresiste și 
de stingă), ultimii doi fiind propuși 
să fie aleși ca „deputati naționali".

Odată cu declanșarea campaniei 
electorale, guvernul a luat o serie de 
măsuri, intre care înlocuirea unor 
miniștri cu personalități fără afili
eri politice, dezarmarea batalioane
lor de securitate națională și forma
rea unei comisii din reprezentanți 
ai partidelor parlamentare. în inten
ția declarată de a asigura desfășu
rarea imparțială a alegerilor. în
treaga viață politică greacă se des
fășoară sub semnul apropierii aces
tui eveniment — stabilit peptru 20 
noiembrie — menit să dea expresie 
opțiunii elenilor în ce privește man
datul cabinetului care. înceoind de 
anul viitor, va avea de soluționat 
probleme complexe, de însemnătate 
națională.

La cinematograful .Galeriilor 
Naționale (Grand Palais} din 
Paris a avut loc, in prezenta u- 
nui numeros public, inaugura
rea „Săptăminii filmului româ
nesc", desfășurată sub înaltul 
patronaj al ministrului afacerilor 
externe al Franței, Louis de Gui- 
ringaud, si al ministrului cultu
rii si al mediului înconjurător, 
Michel d’Omano. A luat parte o 
delegație de cineaști români. 

. Manifestarea, care se va desfă
șura. ulterior, in alte cinci ora
șe din Franța, oferă publicului 
francez prilejul de a viziona 14 
filme artistice inspirate din tre
cutul de luptă al poporului. ro
mân si din realitățile României 
contemporane.

La inaugurare a 
Cornelia Mănescu, 
României la Paris.

In cadrul unei adunări 
pOpUlare PriIe3uite de vizita sa în 
Jamaica, președintele Consiliului de 
Stat și al consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba. Fidel Castro, a cri
ticat practicile folosite în comerțul 
internațional de unele țări capitaliste 
dezvoltate, pronunțindu-se împotriva 
măsurilor coercitive și discriminato
rii. adoptate de aceste state in rela
țiile lor cu țările in curs de dezvol
tare.

fost prezent 
ambasadorul

aces- 
for- 
pro-

nen-

La încheierea vizitei ?re- 
ședintelui Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. Pal Losonczi, la Kabul, 
a fost dat publicității un comunipat 
comun. Părtilo au discutat probleme 
referitoare la dezvoltarea cooperării 
bilaterale în diferite domenii. De a- 
semenea, a avut loc un larg schimb 
de păreri în probleme internaționale 
de interes comun, exorimîndu-se do
rința părților de a contribui la ex
tinderea procesului de. destindere in
ternațională.

La Curtea de apel din 
GenOVa a ’ncePut procesul neo
fasciștilor condamnați pentru aten
tatul comis la 7 aprilie 1973 împo
triva unui tren, pe linia Torino-Ro- 
ma. Actul criminal s-a soldat cu un 
eșec al neofasciștilor, dar cei patru 
atentatori — Giancarlo Rognoni, 
Mauro Marzorati, Francesco de Min 
și Nico Azzi — au fost condamnați 
de prima instanță, fiind considerați 
vinovati de „atentat la securitatea 
statului" — menționează agenția 
A.N.S.A.

In cadrul manifestărilor de
dicate Zilei armatei Republicii 
Socialiste România, la ambasa
da țării noastre din Kbln a 
avut loc o gală de filme. Cu 
acest prilej, au fost prezentate 
o expoziție de fotografii si un 
stand de cărți. Atașatul militar 
al României a vorbit despre sem
nificația evenimentului. La ma
nifestări au participat locțiitorul 
inspectorului general al armatei, 
general-colonel Rudiger von 
Reichert, șeful Statului Major 
al trupelor de uscat, general-lo- 
cotenent Paul Georg Kleffel, 
ofițeri superiori din armata R.F. 
Germania, atașați militari 
acreditați la Bonn, diplomați și 
reprezentanți ai presei.

AI. CAMPEANU

La Varșovia a fost dat pubU- 
citătii comunicatul privind vizita în 
Polonia a lui Andrei Gromiko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. în cursul convorbirilor, 
părțile au abordat cu precădere pro
bleme ale dezvoltării relațiilor po
lono—sovietice in diferite domenii. 
Au fost analizate, de asemenea, pro
bleme internaționale actuale. Părțile 
subliniind necesitatea traducerii in 
viată a prevederilor Actului final de 
la Helsinki.

Comunicat comun bulga- 
ro-polonez. u a fost dat 
publicității comunicatul privind vi
zita făcută în Bulgaria de Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
în document se subliniază că păr
țile au discutat îndeosebi probleme 
ale dezvoltării cooperării economice 
si tehnico-stiintifice.

In continuarea turneului în
treprins in R.P. Chineză, an
samblul artistic ..Doina" al ar
matei a prezentat spectacole în 
orașul Kunmin.

Arta interpretativă a artiști
lor români a fost răsplătită, de 
un numeros public, cu vii aplau
ze. in rindurile asistentei erau 
prezenți conducători ai Comite
tului Revoluționar provincial 
Iunnan si ai regiunii militare 
Kunmin.

LISABONA 19 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor de externe al Re
publicii Populare Angola, Paulo Te
xeira Jorge, a efectuat o vizită de 
cîteva zile în Portugalia, informează 
agenția ANOP. El a fost primit de 
președintele republicii. Eanes, și ’ 
Soares.

într-o 
ministrul 
ționat că ... ____  __________  _
fost constatată existența unor largi 
posibilități de cooperare între Angola 
și Portugalia, ce vor fi definite în 
cursul contactelor bilaterale care vor 
urma.

de primul
declarație 
de externe 
in cursul

Ramalho 
ministru Mario
făcută presei, 
angolez a men- 
convorbirilor a

Camera Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. a a?ro' 
bat, cu 229 voturi pentru si 195 con
tra. proiectul de lege privind ajuto
rul american pentru străinătate în 
exercițiul financiar care a început la 
1 octombrie 1977. în baza acestui 
proiect de lege au fost aprobate fon
duri în sumă de 6.7 miliarde dolari 
pentru aiutorul economic si militar 
acordat de Statele Unite diferitelor 
țări, intre care un miliard de dolari 
către Israel, cu titlu de aiutor eco
nomic si militar. 750 de milioane 
pentru Egipt. 224 milioane pentru 
Iordania si 90 milioane pentru Siria, 
în perioada următoare proiectul de 
lege va fi examinat de Senat.

Referindu-se la situația internă 
din țară, Paulo Texeira Jorge a pre
cizat că guvernul adoptă in prezent 
„măsuri din ce in ce mai adecvate" 
pentru a suprima în cel mai scurt 
timp forțele aflate in serviciul inte
reselor străine, care continuă să co
mită agresiuni împotriva populației 
angoleze, in special în sudul țării. 
Principala preocupare a conducători
lor angolezi, a relevat el, este în pre
zent pregătirea primului congres al 
M.P.L.A., prevăzut pentru luna de
cembrie, crearea unui partid al cla
sei muncitoare.

PE PRETUTINDENI
• MIRAJELE BAIKA- 

LULUI. Mirajul este, așa cum 
se știe, un fenomen optic care se 
produce îndeobște în ținuturile 
calde. Totuși poate fi intîlnit cite- 
odată și in zona lacului Baikal. 
Aci are loc numai noaptea și 
poate fi observat dacă se navi
ghează de-a lungul țărmului de 
vest al lacului. Atunci cind 
noaptea este liniștită, călătorii 
au impresia că văd trenuri cir
cuited pe mal cu luminile a- 
prinse. Mirajul este atit de clar 
incit uneori navigatorii capătă 
impresia că disting chiar și pa
sagerii care stau la ferestrele 
trenului imaginar...

• AUTOMOBILUL E- 
LECTRIC ÎN PRODUC
ȚIA DE SERIE ? Ideea unui 
automobil alimentat electric va 
deveni, se pare, curind realita
te in S.U.A. Guvernul american 
s-a angajat să finanțeze cerce
tările. în acest scop, a fost în
cheiat un contract cu General 
Electric Co., privind realizarea 
a două tipuri de mașini expe
rimentale, adecvate producției 
de serie. Vehiculul, de patru 
persoane, trebuie să dezvolte o 
viteză de 88 km/h.

• PICĂTURĂ DE... E- 
LECTRICITATE. Cercetători 
de la un institut din Stuttgart 
(R.F.G.) au reușit să fotografie
ze pentru prima oară deforma
rea unor picături sferice de e- 
lectricitate sub influența unui 
cimp magnetic de mare forță. 
Oamenii de știință au constatat 
că sarcina electrică se comportă 
altfel decit se credea pină acum. 
Dacă se dirijează un fascicul 
laser de mare intensitate asupra 
unui semiconductor — de pildă, 
de germaniu — in interiorul aces
tuia se degajă purtători de sarci
nă care prezintă o proprietate 
ciudată : sarcinile negative și po
zitive se unesc, formind unități 
surprinzător de stabile, asemă
nătoare cu structura atomului 
de hidrogen. La temperaturi 
foarte scăzute, se formează pi
cături de electricitate care se 
comportă ca lichidele. Aceste 
picături pot fi fotografiate cu a- 
jutorul unei instalații de infra" 
roșii. Acțiunea unui magnet pu
ternic deformează picăturile.

• SPORTUL - LEAC 
IN DIABET. Sportul este 
pentru copiii bolnavi de diabet 
la fel de important ca insulina, 
este de părere un medic vest- 
german de la clinica universi
tară din Hamburg. Mișcarea fi
zică face ca hidrații de carbon 
să fie mai bine tolerați și, de a- 
semenea, mărește rezistența or
ganismului. Orele afectate spor
tului in școli nu trebuie consi
derate ca suficiente. Copiii bol
navi de diabet trebuie îndru
mați suplimentar spre activități 
sportive ca înotul, ciclismul, ca
notajul și altele.

• FRÎNĂ SIGURĂ. 
O întreprindere britanică, „Au
tomotive Products", a pus la 
punct un nou model de frînă, 
foarte eficace și relativ ieftin, 
care permite conducătorului 
unei mașini să frineze rapid, 
fără pericol de accident, pu- 
țindu-și domina vehiculul chiar 
în cazuri de urgență. Noul sis
tem de frînă se compune din 
patru valve — una pentru fie
care roată — dispuse în așa fel 
incit să poată controla forța de 
frinare aplicată a acestora, în 
mod independent. Efortul pen
tru frinare, repartizat în sens 
orizontal, asigură o mare sigu
ranță la viraje, precum și o- 
prirea bruscă fără devierea di
recției sau pierderea stabilității 
mașinii, deoarece, indiferent de 
situație, roțile rămîn în poziție 
corectă.

• CONSERVAREA 
FAUNEI ÎN KENYA. Dată 
fiind reducerea considerabilă a 
numărului de animale sălbatice, 
guvernul kenyan a interzis vi- 
nătoarea lor pe întreg teritoriul 
național. Ca urmare, membrii 
Asociației vînătorilor profesio
niști din Africa și-au pus puști
le în panoplie. John Sutton, di
rectorul uneia din principalele 
întreprinderi de organizare a 
safari-urilor din Kenya, s-a de
clarat de acord cu măsura lua
tă, care a devenit necesară, sus
ține el, pentru a se putea reface 
o parte din fauna țării amenin
țată cu dispariția. Aceasta a 
avut de suferit nu atit datorită 
grupului de vînători profesio
niști, cit datorită braconajului.

• „BOALA DIN MI
NAMATA". Recent, în Japo
nia a fost elaborat un program 
costisitor, pe 10 ani, pentru de
poluarea apelor golfului Mina
mata. în localitatea cu același 
nume din sudul Japoniei s-a 
răspîndit după 1956 o boală cu
rioasă, ducind la pierderea sim
țurilor și la distrugerea siste
mului nervos. „Boala din Mina
mata", care a provocat, pînă in 
prezent, moartea a 203 persoa
ne, este cauzată de consumul de 
pește și moluște din apele po
luate cu mercur ale golfului. In 
urmă cu patru ani, tribunalul 
din districtul Kuamamoto a sta
bilit că vinovăția pentru infec
tarea apei cu deșeuri de mercur 
o poartă firma „Chisso".

• CONSILIUL SE
NECTUȚII. înființat in urmă 
cu un an, intr-un orășel din 
Finlanda, acest consiliu este for
mat din 80 de membri care, 
conform statutului, trebuie să fi 
depășit vîrsta de 80 de ani, să 
nu fi suferit de afecțiuni cardio
vasculare, să fi făcut sport și 
să aibă mai mult de 4 nepoți. 
Regimul lor de hrană : 50 de 
grame de carne pe zi, morcovi, 
mere și lapte. Zilnic fac 5 kilo
metri de mers pe jos, iar In 
fiecare seară vizionează filme. 
Președintele consiliului este un 
fost sportiv, cunoscut în lumea 
schiorilor, astăzi în virstft de 
105 ani.
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