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încheierea lucrărilor
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Joi, 27 octombrie 1977, au luat sfîrșit lucrările ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
desfășurate sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România.

Au participat, ca invitați, primi-secretari ai comite
telor județene de partid, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., 
unele cadre din ministere și instituții centrale, redactori- 
șefi ai presei centrale.

La dezbaterile pe marginea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi au participat tovarășii : Ion Dincă, 
George Homoștean, Nicolae Bușui, Constantin Cri- 
șan, Petre Ion, Gheorghe Dumitrache, Gheorghe Roșu, 
Miron Negrită, llie Verdeț, Vaier Gabrian, Irimie Ca- 
targiu, Grigore Comartin, Teodor Roman, llie Rădulescu, 
Clement Negruț, Gheorghe Blaj, Letiția lonaș, Gheor
ghe Ibănescu, Elena Harisiad, Agurița Alecsandrescu, 
loan Pop D. Popa, Nicolae Nicolaescu, Bujor Almășan, 
Constantin Pîrvulescu, Barbu Zaharescu, Nicolae Con
stantin, losif Banc, losif Uglar, Petre Lupu, Ion Iliescu, 
Dumitru Coliu, Alexandru Sencovici.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Insușindu-și în întregime aprecierile, orientările și 
sarcinile formulate de secretarul general al partidului, 
plenara a relevat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea politicii partidului, a măsurilor 
menite să asigure progresul multilateral al României 
socialiste, contribuția sa esențială la transpunerea în 
viată a Programului partidului, a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al Xl-lea.

In legătură cu documentele supuse plenarei spre 
dezbatere și aprobare, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a adoptat hotărîri corespunzătoare.

1. — C.C. al P.C.R. și-a însușit și aprobat „Progra
mul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale 
în cincinalul 1976—1980".

Programul a fost întocmit pe baza resurselor noi 
apărute ca urmare a bunelor rezultate obținute în primii 
doi ani ai cincinalului actual, a largii acțiuni desfășurate 
(Continuare in pag. a Il-a)

PROIECTUL NOULUI IMN 
DE STAT AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA 

aprobat de Plenara C. C. al P. C. R.
Muzica de Ciprian Porumbescu 

Text adaptat

Trei culori cunosc pe lume, 
Amintind de-un brav popor, 
E viteaz, cu vechi renume, 
In luptă triumfător.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi, 
Să trăim stăpîni în țară, 
Ziditori ai lumii noi.

Roșu, galben și albastru 
Este-al nostru tricolor, 
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Sîntem un popor în lume 
Strîns unit și muncitor 
Liber, cu un nou renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește,
Și pe plaiul românesc 
Socialismul se clădește 
Prin elan muncitoresc.

Iar tu, Românie mîndră, 
Tot mereu sa dăinuiești 
Și în comunista eră 
Ca o stea să strălucești.<___ _ _____7

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

«J

• Delegația militară bulgară
• Ambasadorul Republicii Sierra Leone cu prilejul 

prezentării scrisorilor de acreditare
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința
Consiliului de Stat

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului a dezbătut probleme deosebit de importante privind dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, precum și alte probleme legate de mersul înainte al societății noastre, inclusiv a adoptat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Se poate spune că toate aceste probleme, hotărîri- le adoptate în unanimitate de plenara noastră vor avea o influentă însemnată în activitatea viitoare a organelor de partid și de stat, a întregului partid, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor.După cum reiese din programul de dezvoltare economico-socială a României în acest cincinal, din rezultatele obținute pină acum — la sfîrșitul anului acestuia vom obține o producție suplimentară de peste 80 miliarde de lei față de prevederile primilor doi ani — măsurile de reducere a cheltuielilor materiale în investiții și în activitatea productivă, de diminuare a consumurilor și cheltuielilor de producție, au creat posibilități de a completa planul cincinal cu noi o- biective, asigurînd o dezvoltare mai rapidă a patriei noastre. Totodată, au fost asigurate și mijloace suplimentare pentru creșterea mai accentuată a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Este necesar ca, odată cu adoptarea acestui program suplimentar, să luăm toate măsurile pentru concretizarea sa pe ramuri și județe și totodată să intensificăm în continuare eforturile îndreptate spre reducerea cheltuielilor materiale. Consider că ceea ce am prevăzut în program în această privință nu poate fi considerat ultimul cuvînt; avem încă rezerve mari și trebuie ca în tot cursul a- nului viitor să facem eforturi pentru a reduce și mai mult cheltuielile materiale.Trebuie să acordăm mai multă 

atenție ridicării nivelului tehnic șl calitativ al producției. De altfel o prevedere importantă a programului suplimentar este valorificarea mai bună a materiilor prime, obținerea din fiecare tonă de materie primă a unei valori mai mari, a unei producții de calitate și tehnicitate superioară.O atenție deosebită am acordat înscrierii în programul suplimentar a folosirii tuturor capacităților productive, precum și dotarea lor cu utilaje pentru creșterea volumului producției la mia de lei fonduri fixe. Avem în vedere ca pînă în 1980 să ajungem la cel puțin 1 200 lei producție la 1 000 led fonduri fixe. Față de prevederile planului inițial aceasta reprezintă o creștere foarte serioasă. Ne propunem și vom discuta aceasta ridată cu orientările cincinalului viitor — ca pînă în 1985 să ajungem la cifra de cel puțin 1 500 lei. A- ceasta înseamnă să realizăm cu a- devărat o creștere a eficienței și rentabilității activității noastre e- conomice și, pe această bază, sporirea mai accentuată a venitului național.Programul Insistă mult asupra creșterii mai accentuate a productivității muncii. în cei doi ani din acest cincinal am obținut, într-a- devăr, rezultate bune în această direcție, dar mal avem mari rezerve suplimentare. Printr-o mai eficientă organizare a producției și a muncii, prin automatizare și mecanizare, trebuie să obținem o creștere mult mai accentuată a productivității. Cu atît mai mult este necesar să realizăm aceasta cu cît, începînd de la 1 ianuarie, vom trece, în mod eșalonat la reducerea săptămînii de lucru în a- ceste condiții trebuie să luăm toate măsurile pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, astfel încît să asigurăm respectarea în întregime a duratei zilei și săptămînii de lucru — așa cum stabilește legea. Toate aceste prevederi au fost adoptate pe baza unor analize serioase pe ramuri, în întreprinderi, la comitetele județene. Ele au o bază temeinică — a

vem tot ce ne trebuie pentru a a- sigura îndeplinirea lor in viață.Este necesar să acordăm o atenție mai mare activității de cercetare științifică, introducerii progresului tehnic în producție. Cu toate rezultatele bune obținute, și în acest domeniu mai sint lipsuri serioase, rămîneri în urmă. în viitorii trei ani trebuie să facem mult mai mult in această privință, res- pectînd însă orientările stabilite de Congresul al Xl-lea și prevederile legilor. Adică, introducerea în fabricație a unor produse noi trebuie să se facă numai dacă acestea sint superioare, atît din punct de vedere calitativ șl tehnic, cît și din punct de vedere al eficienței economice, al cheltuielilor materiale și de producție, celor vechi. Uneori introducem așa-zise noutăți in producție, care determină consumuri mai mari de energie, spre exemplu, decît înainte, sau punem în fabricație utilaje, mașini cu o greutate mai mare decît a celor pe care le-am eliminat. Deci, trebuie să avem în vedere aceste aspecte atunci cînd introducem ceva nou în producție. De la început, cercetarea trebuie să fie acceptată numai cu această condiție : să dea produse superioare din toate punctele de vedere celor existente în momentul de față. Insist asupra acestei probleme și o pun în atenția ministerelor — cu care de altfel am mai discutat — a comitetelor județene, a membrilor Comitetului Central care lucrează în diferite ramuri, deoarece aceasta trebuie să devină o preocupare permanentă a întregului nostru partid, 
a tuturor oamenilor muncii.Este necesar să luăm măsuri temeinice pentru buna aprovizionare tehnico-materială Balanțele de aprovizionare planificate asigură cantitățile și mijloacele necesare la nivelul normelor de consum stabilite. Apar însă lipsuri în aprovizionare — ce provoacă greutăți în activitatea productivă — datorită nerespectării, de către diferite întreprinderi și ministere, a programului le livrări, nefurnizării la timp, atît cantita

tiv cît și calitativ, a produselor pe care trebuie să le asigure altor întreprinderi. Aceasta provoacă reacții în lanț intr-un șir întreg de întreprinderi, dezorganizează activitatea acestora, duce pînă la urmă la muncă în salt, executarea de ore suplimentare, în timp ce, în anumite perioade, în orele normale nu se lucrează în mod corespunzător, cu întreaga capacitate. Toate ministerele, întreprinderile, toate organele noastre de partid și de stat trebuie să urmărească îndeaproape aceste probleme importante, să se preocupe zilnic de felul în care ele sînt soluționate.O altă problemă esențială este aceea a cooperării în producție — în primul rînd a cooperării interne. Datorită unor socoteli financiare înguste, mai cu seamă legate de producția globală, nu se acordă uneori atenția necesară bunei organizări a cooperării în producție între întreprinderi. Or, desfășurarea în condiții optime a procesului de producție necesită o bună cooperare ; numai așa se pot realiza producții de serie lungă, cu rezultate bune — lucru pe care nu vreau să-l mai repet aici, pentru că toți îl cunoașteți. Ministerele, centralele, întreprinderile, organele noastre de partid județene și orășenești au datoria să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea situației în această privință.Sînt prevăzute sarcini suplimentare în activitatea de comerț exterior. In primul rînd trebuie să acordăm mai multă atenție cooperării în producție pe plan internațional, asigurînd pe această cale soluționarea mai rapidă, optimă, a diferitelor probleme. Am în vedere dezvoltarea cooperării cu țările socialiste, cît și cu țările în curs de dezvoltare care își creează și ele o serie de ramuri industriale și activități — unele în cooperare cu noi — precum și cu firme și companii din țările capitaliste dezvoltate. Dezvoltăm relații de cooperare cu toate aceste țări, dar nu în măsură suficientă, în măsura care ne-ar permite so

luționarea mai avantajoasă a unor probleme, realizarea unui progres mai rapid în diferite sectoare importante de activitate. De aceea, planul suplimentar pune un accent mai mare, încă de anul viitor, pe dezvoltarea cooperării în producție — ca o parte componentă a relațiilor noastre internaționale generale, a comerțului nostru exterior, în legătură cu aceasta este necesar să extindem activitatea de export, să realizăm în cele mai bune condiții producția de export, la timp, în conformitate cu cerințele beneficiarilor.De ce m-am oprit asupra acestor lucruri ? Pentru că trebuie înțeles că nu putem accepta sub nici o formă ca pe poarta fabricilor și uzinelor să mai iasă produse de calitate proastă. Am în vedere ministerele, conducerile centralelor și întreprinderilor, organizațiile de partid, comitetele județene ! Să se termine cu intervențiile pentru a se „închide ochii“ la calitate, invo- cîndu-se tot felul de argumente. Nu putem asigura de lucru celor care lucrează prost! Fabrica, uzina nu sînt instituții de asistență socială ; ele trebuie să producă la parametrii tehnici și de calitate ceruți atît în țară, cît și în străinătate Nu putem accepta să se producă pentru ținerea mărfii în stoc. A- cest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea ! Creșterea stocurilor de produse se datorește faptului că „se închid ochii" de către unele ministere, la cererea de multe ori chiar a comitetelor județene.Adoptarea programului suplimentar cere o schimbare radicală a concepției despre dezvoltarea e- conomică, punîndu-se un accent mai mare pe calitate, pe eficiență economică, pe creșterea productivității muncii — astfel ca revoluția tehnico-științifică de care vorbim să nu rămînă doar o lozincă. A- ceasta trebuie să se materializeze în întreaga activitate economică, determinînd inclusiv o revoluție în conștiința oamenilor, a cadrelor
(Continuare în pag. a III-a)

în ziua de 27 octombrie a.c., la 
Palatul Republicii, a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca invitați, 
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri, alți conducători de organe cen
trale, președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat : Decretul pentru modificarea 
Legii nr. 6/1972 privind organizarea 
și funcționarea controlului oamenilor 
muncii ; Decretul pentru modificarea 
Legii nr. 15/1972 cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale,; De
cretul privind atribuirea sau schim
barea de denumiri ; Decretul pentru 
aprobarea Statutului privind organi
zarea și funcționarea asociației loca
tarilor ; Decretul pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 9/1974 privind 
controlul financiar preventiv.

în continuare, Consiliul de Stat a 
ratificat : Convenția privind colabo
rarea în cercetarea și utilizarea spa
țiului extraatmosferic în scopuri paș
nice. încheiată la Moscova la 13 iulie 
1976 ; Acordul comercial de lungă 
durată dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Arabe Egipt, semnat la Cairo 
la 13 mai 1977 ; Acordul comercial pe 
termen lung dintre Guvernul Repu

A apărut în broșură;

APELUL FRONTULUI UNITMTIISOCIALISTE
Editura politica

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE ZECE LUNI
Industria județului Ilfov

Mobilizate de către organele și or
ganizațiile de Dartid. colectivele de 
muncă din întreprinderile industriale 
ale județului Ilfov au îndeplinit, la 
sfîrșitul zilei de ieri, sarcinile de 
plan pe 10 luni Ia producția globală 
industrială. Pînă la sfirșitul lunii 
vor fi obținute suplimentar ‘impor
tante cantităti de produse — prefa
bricate din beton, gaze de sondă, 
confecții textile, preparate din carne 
si lapte, făină si altele — in valoare 
de aproape 120 milioane lei. (Al. 
Brad). 

blicii Socialiste România șl Guvernul 
Republicii Mali, semnat la Bamako la 
24 mai 1977; Acordul dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă în domeniul asigurărilor so
ciale, semnat la Tripoli la 18 aprilie 
1977 ; Acordul privind crearea Fon
dului Internațional de Dezvoltare A- 
gricolă (F.I.D.A.), încheiat la Roma, 
la 13 iunie 1976 ; Acordul general de 
cooperare dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Burundi, încheiat la Bucu
rești, la 14 iulie 1977 ; Acordul pri
vind crearea Marii Comisii Mixte de 
cooperare româno-ivoriană, semnat 
la Abidjan, la 1 martie 1977 ; Con
venția privind echivalarea actelor de 
studii și a diplomelor de conferire a 
titlurilor științifice acordate în Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, semnată la 
București, la 4 august 1977 ; Conven
ția dintre Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Danemarca privind e- 
vitarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și avere, semnată 
la Copenhaga, la 13 decembrie 1976.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

în continuare. Consiliul de Stat a 
rezolvat unele probleme ale activită
ții curente.

Industria județului Vaslui
Oamenii muncii din industria ju

dețului Vaslui au raportat îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 10 luni. 
Potrivit calculelor preliminare reiese 
că pină la 1 noiembrie vor fi reali
zate suplimentar mărfuri în valoare 
de circa 50 milioane lei. Este vorba, 
intre altele, de 800 ventilatoare in
dustriale. 50 reductoare. 10 tone pie
se turnate. 125 000 uniforme școlare, 
33 tone fire bumbac calitatea A, 50 
garnituri de mobilă, 200 tone lapte 
praf. 250 tone ulei comestibil, pro
duse electrotehnice. (C. Lăluci).
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încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Rumân

(Urmare din pag. I)

din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reducerea cheltuielilor 
materiale ale producției și investițiilor. Ca 
urmare a transpunerii în viață a progra
mului, în industrie urmează să se reali
zeze, în actualul cincinal, o producție su
plimentară de 130,3 miliarde lei, obținîn- 
du-se un ritm mediu anual de creștere de 
11,5 la suta, față de 10,7 prevăzut inițial. 
Se estimează că agricultura va obține, în 
perioada 1978—1980, o producție supli
mentară de 2,6 milioane tone cereale, iar 
numărul șeptelului va depăși cifra plani
ficată inițial.

Programul suplimentar de dezvoltare 
pentru anii 1976—1980 are în vedere o 
creștere a venitului național, peste pre
vederile cincinalului, cu circa 50 miliarde 
lei, asigurîndu-se astfel condițiile pentru 
înfăptuirea măsurilor stabilite de partid 
de creștere mai accentuată a veniturilor 
oamenilor muncii, ridicarea generală a 
nivelului de trai material și spiritual al po
porului.

Comitetul Central al P.C.R. a hotărît ca 
programul să fie supus dezbaterii și apro
bării Conferinței Naționale a partidului.

2. — Plenara a dezbătut și aprobat 
Programul privind aprovizionarea de iar
na a populației.

Programul de aprovizionare a popu
lației în trimestrul IV 1977 și semestrul I 
1978 a fost elaborat pe baza indicațiilor 
personale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. El asigură o mai bună satis
facere a populației cu mărfuri industriale 
și agroalimentare, a exigențelor și cerin
țelor în creștere ale oamenilor muncii, a 
posibilităților lor sporite de cumpărare ca 
urmare a creșterii veniturilor reale. în pro
gram au fost prevăzute creșteri superioare 
la produse alimentare de bază — pîine, 
carne și produse din carne, ulei, zahăr și 
produse zaharoase, lapte de consum și 
produse din lapte, pește și conserve de 
pește, cartofi, legume si conserve de le
gume, fructe, precum și la mărfuri indus
triale.

Ministerul Comerțului Interior are sar
cina să asigure repartizarea corespunză
toare a fondului de marfă pe județe, iar 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare județene — pe localități.

3. — Plenara a analizat modul în care 
se îndeplinesc Directivele C.C. al P.C.R. 
din 1969 referitoare la îmbunătățirea con
tinuă a asistenței medicale a populației.

Plenara a luat act de raportul prezen
tat la acest punct și a hotărît ca măsurile 
prevăzute să fie completate pe baza pro
punerilor făcute în cadrul dezbaterilor, 
urmînd ca programul de perspectivă în 
acest domeniu să fie examinat din nou cu 
prilejul discutării proiectului Legii sănă
tății.

Plenara a subliniat grija deosebită ma
nifestată constant de societatea noastră 
socialistă față de condițiile de viață ale 
oamenilor muncii, dînd o înaltă apreciere 
noii concepții, profund umaniste, de ocro
tire a sănătății, promovată de partidul și 
statul nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost subliniat fap
tul că, în perioada ce a trecut de la adop
tarea directivelor C.C. al P.C.R. care au 
trasat principalele obiective și linii direc
toare ale activității în acest domeniu s-au 
obținut rezultate bune în întărirea stării de 
sănătate a întregului nostru popor, o dez
voltare ascendentă și echilibrată a rețelei 
sanitare, satisfacerea la un nivel mai înalt 
a cerințelor populației.

Programul de viitor cuprinde măsuri 
menite să determine creșterea natalității, 
îmbunătățirea ocrotirii mamei, copilului și 
tineretului, intensificarea acțiunilor medi
cale preventive, întărirea igienei publice 
și sporirea gradului de cultură sanitară al 
maselor, dezvoltarea cercetării științifice 
medicale, modernizarea învățămîntului de 
specialitate, perfecționarea activității tu
turor unităților rețelei sanitare.

4. — Plenara a aprobat Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea comi
siilor pe probleme, a secțiilor C.C. al 
P.C.R. și Colegiului Central de Partid.

Plenara apreciază că prevederile în
scrise în regulament asigură cadrul orga
nizatoric și de funcționare necesar pentru 
ca organismele respective să-și aducă o 
contribuție sporită, la nivelul exigențelor

și sarcinilor actuale și de perspectivă, la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, a Programului partidului, a liniei 
sale generale, în afirmarea rolului condu
cător al partidului în toate domeniile vie
ții economico-sociale, în construcția socia
listă în țara noastră.

5. — Plenara a examinat și adoptat 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la acti
vitatea organelor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

Apreciind marile succese obținute în a- 
plicarea politicii de cadre a partidului, 
plenara a hotărît ca întreaga activitate 
de selecționare și promovare a cadrelor 
de partid, de stat, ale organizațiilor de 
masă și obștești să se desfășoare sub con
ducerea nemijlocită a Comitetului Central 
al P.C.R., a organelor locale de partid, pe 
baza unui plan unic de perspectivă. Or
ganele și organizațiile de partid au sar
cina de a asigura o compoziție a cadrelor 
care să exprime rolul și poziția clasei 
muncitoare în conducerea societății noas
tre socialiste, prin promovarea cu priori
tate a muncitorilor în organele și aparatul 
de partid, de stat, al organizațiilor de 
masă, în conducerile ministerelor și ale 
celorlalte instituții, precum și în alte func
ții de răspundere. în domeniul politicii de 
cadre, un loc deosebit trebuie să-l ocupe 
selecționarea și pregătirea tinerilor, a unui 
număr cît mai mare de femei pentru func
ții de conducere în toate domeniile de ac
tivitate. Plenara subliniază din nou obli
gativitatea aplicării cu strictețe a princi
piului muncii colective în politica de ca
dre, a respectării criteriilor politice, profe
sionale și morale pe care trebuie să le 
întrunească cei propuși pentru promova
rea în funcții de răspundere.

6. — Plenara a luat act de informarea 
privitoare la activitatea de construcții pen
tru înlăturarea urmărilor cutremurului de 
la 4 martie. Plenara apreciază că, pe baza 
hotărîrilor conducerii partidului, a indica
țiilor și orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organizațiile de 
partid au desfășurat o intensă activitate 
pentru redarea în funcțiune a obiectivelor 
economice, locuințelor, școlilor și spitale
lor, instituțiilor de artă și cultură, unități
lor comerciale afectate de cutremur și 
normalizarea într-un timp scurt a vieții e- 
conomice și social-culturale.

Plenara a indicat să se acționeze, în 
continuare, cu toate forțele pentru lichi
darea totală a urmărilor cutremurului și 
recuperarea integrală a pierderilor sufe
rite, în special în domeniul locuințelor, 
pînă la sfîrșitul acestui an.

7. — Plenara C.C. al P.C.R. a ascultat 
o informare cu privire la pregătirea ale
gerilor generale de deputați în consiliile 
populare municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești și comu
nale.

Constatînd că, pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești, compo
nente ale Frontului Unității Socialiste, con
siliile populare desfășoară o intensă mun
că politică și organizatorică pentru pre
gătirea alegerilor de la 20 noiembrie, ple
nara C.C. al P.C.R. cere acestora să între
prindă în continuare măsuri pentru asi
gurarea participării largi a tuturor cetățe
nilor la înfăptuirea sarcinilor economice, 
a obiectivelor social-culturale ale planului 
cincinal, în spiritul Apelului Frontului Uni
tății Socialiste.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român susține cu căldură Apelul 
Frontului Unității Socialiste și adresează, 
la rîndul său, oamenilor muncii, tuturor 
cetățenilor patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, întregii noas
tre națiuni chemarea de a transforma ale
gerile de la 20 noiembrie într-o nouă și 
puternică manifestare a voinței lor neabă
tute de a înfăptui cu fermitate hotărîrile 
Congresului al Xl-lea, Programul partidu
lui de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a țării spre 
comunism.

8. — C.C. al P.C.R. a aprobat proiectul 
de Lege privind normele de adresare în 
relațiile dintre cetățenii Republicii Socia
liste România.

Ținînd seama de profundele transfor
mări social-economice care au avut loc în 
țara noastră, de faptul că oamenii muncii 
sînt deopotrivă proprietari ai mijloacelor 
de producție, producători și beneficiari a 
tot ceea ce se realizează, s-a hotărît ca 
cetățenii să folosească, în raporturile de 
muncă și serviciu, forma de adresare „to
varăș" și „tovarășă" sau „cetățean" și 
„cetățeană". De asemenea, în locul no
țiunilor de „angajat" sau „salariat" se vor 
folosi noțiunile de „om al muncii" sau 
„personal muncitor".

Organele de stat, consiliile populare, 
unitățile socialiste, instituțiile de învăță- 
mînt și social-culturale sînt obligate să se 
conformeze întocmai prevederilor legale. 
Organizațiile de masă și obștești sînt che
mate să desfășoare o largă activitate po- 
litico-educativă în vederea introducerii 
hotărîte în viată a acestor norme de adre
sare în relațiile dintre cetățeni.

C.C. al P.C.R. a stabilit ca proiectul legii 
să fie supus, spre dezbatere și adoptare, 
Marii Adunări Naționale.

9. — C.C. al P.C.R. a aprobat planul de 
măsuri privind aniversarea a 2 050 de ani 
de la crearea primului stat dac centralizat 
și independent și a stabilit să se dea pu
blicității o hotărîre consacrată acestui e- 
veniment de seamă din istoria patriei 
noastre.

10. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
propunerea Comitetului Politic Executiv 
ca, în zilele de 7, 8 și 9 decembrie 1977, 
să aibă loc Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, cu următoarea or
dine de zi :

1. Raportul cu privire la realizarea ho
tărîrilor Congresului al Xl-lea și a Pro
gramului Partidului Comunist Român și 
sarcinile de viitor.

2. înfăptuirea planului cincinal 1976— 
1980 și măsuri suplimentare de dezvoltare 
economico-socială pînă în 1980.

3. Cu privire la orientările generale 
pentru întocmirea Planului de dezvoltare 
economico-socială în perioada 1981— 
1985.

4. Programul de ridicare a nivelului de 
trai în anii 1976—1980 și îmbunătățirea 
Legii retribuției.

5. Cu privire la reducerea duratei săp*  
tâmînii de lucru.

6. Cu privire la perfecționarea condu
cerii tuturor sectoarelor de activitate, a 
organelor Ministerului de Interne și Mi
nisterului Justiției, îmbunătățirea legisla
ției Republicii Socialiste România și dez
voltarea democrației socialiste.

Plenara a stabilit, totodată, ca, în pri
ma jumătate a lunii noiembrie, să aibă loc 
conferințele județene de partid. Plenara a 
pus în fața organelor și organizațiilor de 
partid sarcina de a pregăti temeinic con
ferințele județene, astfel încît să fie asi
gurate condițiile pentru ca acestea să dez
bată cu exigență și răspundere problemele 
puse în discuție, să adopte programe de 
măsuri concrete pentru îmbunătățirea 
muncii în toate sectoarele de activitate — 
în domeniile politic, economic, social- 
cultural.

11. — Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate proiectul noului Imn de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Plenara a hotărît să supună spre adop
tare Marii Adunări Naționale proiectul 
noului Imn de Stat al Republicii Socialiste 
România.

★
Plenara și-a exprimat convingerea că, 

în spiritul importantelor hotărîri adoptate 
de Comitetul Central în deplină unanimi
tate, organele și organizațiile de partid, 
comumștii, toți oamenii muncii din patria 
noastră — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — vor acționa cu fer
mitate și abnegație, cu întreaga lor ener
gie și pricepere, pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului pe anul 
1977, pentru accelerarea progresului eco
nomic al țării, pentru realizarea, în cele 
mai bune condiții, a complexului de mă
suri privind creșterea bunăstării materiale 
și spirituale, a gradului de civilizație al 
poporului nostru, pentru transpunerea 
neabătută în viață a mărețelor obiective 
înscrise în Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comu
nism.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația militară bulgară

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român., președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, joi după-amiază. delegația 
militară bulgară, condusă de gene
ralul de armată Dobri D.iurov. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, ministrul apărării 
populare al Republicii Populare Bul
garia. care face o vizită oficială da 
prietenie în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
general-colonel Ion Coman. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
părării naționale.

Au luat parte Petâr Danailov Hrls- 
tov. ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, si colonel Nedko Dimitrov. 
atașat mLlitar. aero si naval al R.P. 
Bulgaria.

Cu acest prilej. generalul de arma

tă Dobri Diurov a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un călduros si 
frățesc salut din partea tovarășului 
Todor Jivkov. prim-seeretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, iar poporului romăn succe
se tot mai mari în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a adresat, la rîndul său. 
tovarășului Todor Jivkov salutări 
călduroase si cele mal bune Urări de 
sănătate si fericire, iar poporului 
prieiten bulgar noi înfăptuiri in acti
vitatea de construire a socialismului 
în Patria sa.

Tn cadrul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații ro- 
mâno-bulgare. ce isi trag rădăcinile 
din prietenia si solidaritatea de 
veacuri ale celor două ponoare veci
ne. din 1-uwta lor pentru libertate si

progres social. Totodată, s-a expri
mat dorința de a extinde si diversi
fica colaborarea multilaterală si 
schimbul de experiență in construcția 
socialismului, raporturile dintre parti
dele. statele si popoarele noastre, din
tre armatele celor două țări, cores
punzător înțelegerilor convenite cu 
nrilelul întâlnirilor si convorbirilor, 
devenite traditionale. dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu Si Todor Jivkov. 
A fost evidențiată, de asemenea. vo
ința comună a României si Bulgariei 
de a colabora tot mai activ ne Plan 
international în vederea soluționării 
problemelor cu care sînt confruntate 
națiunile balcanice, ale Europei si 
întregii lumi, realizării ne olan eu
ropean si mondial a unor măsuri 
efective de dezangajare militară si 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară, promovării înțelegerii 
si Păcii.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Republicii Sierra Leone 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialista 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit în ziua de 27 
octombrie pe Andrew Britna Conteh, 
care și-a preZentat-.scrisorile" de a- 
creditare în .calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Sierra Leone în țara noastră.

înmlnîind scrisorile de acreditare, 
noul ambasador a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un călduros 
mesaj de stimă și prietenie din 
partea președintelui Siaka Stevens, 
precum și din partea Partidului 
„Congresul întregului Popor", îm
preună cu urări de bunăstare și 
prosperitate poporului român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de către ambasadorul Republi
cii Sierra Leone se evocă cu profun
dă simpatie momentele cruciale ale 
luptei poporului român pentru 
neatîrnare și afirmarea independen
tei și suveranității sale naționala, 
pentru edificarea societății socialiste 
pe pămîntul României, momente care 
au trezit un ecou adine în conștiin
ța poporului din Sierra Leone. „Noi, 
oei din Republica Sierra Leone — se 
arată în cuvintare — sîntem fericiți 
să constatăm că, sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă și dinami
că, Republica Socialistă România 
joacă un rol deosebit de important și 
constructiv în cadrul comunității in
ternaționale. Aoest rol unic al 
țării dumneavoastră izvorăște din 
marea contribuție adusă la dez
voltarea continuă a destinderii 
in relațiile internaționale. Prin efor
turile dumneavoastră personale în 
favoarea cauzei destinderii, încurajat 
de sprijinul harnicului și cutezăto
rului dumneavoastră popor, ați reușit 
să aduceți o contribuție remarcabilă 
la promovarea în timpurile noastre 
a coexistenței pașnice între state. A- 
preciem în mod deosebit solidarita
tea poporului român, care a convins 
întreaga lume de angajamentul său 
ferm față de cauza libertății națio
nale". „Guvernul și poporul țării 
dumneavoastră — se arată, în con
tinuare, în cuvintare — au văzut în 
lupta de eliberare din Africa aus
trală o componentă a luptei desfă
șurate pe plan internațional de toate 
popoarele, de toate națiunile pentru 
libertate și autodeterminare. Dorința 
Sierrei Leone de a cultiva relații de 
prietenie cu România izvorăște din 
angajamentul nostru comun în lupta 
pentru asigurarea păcii și dreptății 
pentru toate statele, pentru toate po
poarele lumii. Această dorință se 
bazează, de asemenea, pe admirația 
țării mele față de realizările pe care 
guvernul și poporul dumneavoastră 
le-au obținut pe baza independenței 
apărate cu atîta fermitate. Manifes
tăm admirație nu numai pentru că 
ați reușit să dezvoltați într-un grad 
atît de înalt națiunea dumneavoastră 
din punct de vedere economic, dar și 
pentru că ați făcut aceasta de o ma

nieră menită să promoveze destinde
rea și progresul întregii omeniri".

în continuare, in cuvintare se sub
liniază : „Participarea României în 
calitate de invitat la Conferința țâ
rilor nealiniate constituie o expresie 
a solidarității și colaborării existen
te intre țările socialiste și țările lu
mii a treia, în lupta împotriva poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonlaliste, pentru soluționarea in 
interesul popoarelor a problemelor 
economice și politice complexe, pen
tru lichidarea subdezvoltării econo
mice și pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale".

Reliefindu-se bunele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Sierra Leone, în cuvintare se sub
liniază că un moment de seamă in 
cronica relațiilor bilaterale l-au mar
cat întîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Siaka Stevens la București. în urmă 
cu trei ani, precum și documentele 
semnate cu acel prilej.

în încheiere, în cuvintare se spu
ne : „Doresc să asigur pe Excelența 
Voastră că voi face totul pentru a 
promova neabătut relații de priete
nie și cooperare, astfel încît să atin
gem scopul nostru comun de men
ținere și întărire a înțelegerii reci
proce între cele două națiuni".

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
bunele urări transmise, pentru apre
cierile făcute la adresa României so
cialiste, a realizărilor pe care po
porul român le obține în dezvoltarea 
economico-socială a țării, în promo
varea politicii sale de pace și colabo
rare și a adresat, la rîndul său. pre
ședintelui Republicii Sierra Leone, dr. 
Siaka Stevens, un salut călduros șl 
a urat Partidului „Congresul între
gului Popor", precum și poporului 
Republicii Sierra Leone noi succese 
în dezvoltarea economică șl socială a 
țării, în întărirea independenței și 
suveranității naționale.

în cuvîntarea de răspuns a 
președintelui Nicolae Ceaușescu sa 
subliniază bunele relații de prietenie, 
cooperare și solidaritate dintre țările 
și popoarele noastre, care cunosc o 
dezvoltare continuă în spiritul De
clarației solemne comune a Republi
cii Socialiste România și a Republi
cii Sierra Leone, semnată cu prilejul 
vizitei tn țara noastră a președintelui 
Siaka Stevens.

Subliniindu-se că România socia
listă dezvoltă largi relații de prie
tenie și colaborare cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor egalității 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunțării 
la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța, în cuvintare se arată: 
„Sînt bucuros să constat că, în ulti
mul timp, se acționează cu mai multă

fermitate de ambele părți pentru 
transpunerea in practică a acorduri
lor stabilite privind colaborarea din
tre România si Republica Sierra 
Leone in domeniile forestier, minier, 
geologic, precum șl pe tărîm cultu- 
ral-științiflc si al pregătirii de ca
dre. Subliniez, de asemenea, coope
rarea fructuoasă existentă între ță
rile noastre pe planul relațiilor in
ternaționale, in cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“ și al mișcării sta
telor nealiniate". Cuvîntarea subli
niază că extinderea si intensificarea 
raporturilor pe multiple planuri din
tre România si Sierra Leone servesc 
intereselor reciproce ale celor două 
țări, cauzei generale a colaborării. 
Înțelegerii si păcii între popoare.

După ce sînt expuse punctele de 
vedere ale României în soluționarea 
principalelor probleme internaționale 
care confruntă în prezent omenirea, 
în cuvintare se subliniază : „Ca tară 
care a cunoscut vreme îndelungată 
dominația străină. România se pro
nunță pentru abolirea definitivă a 
colonialismului si neocolonialismului, 
a oricărei forme de subjugare si asu
prire a altor popoare. România con
sideră că o cerință vitală a zilelor 
noastre este lichidarea subdezvol
tării, a decalajului dintre țările bo
gate si sărace, înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure un progres mai rapid ță
rilor rămase în urmă, accesul larg și 
neîngrădit al tuturor popoarelor la 
cuceririle civilizației moderne, dez
voltarea echilibrată si stabilă a eco
nomiei naționale".

Subliniindu-se că soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe ale 
contemporaneității impune participa
rea activă la viața internațională. în 
condiții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, îndeosebi a țărilor mici și 
mijlocii, a statelor în curs de dezvol
tare, a țărilor nealiniate, in cuvintare 
se subliniază că „România militează 
ferm pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru creșterea rolu
lui O.N.U, și al altor organisme mon
diale in rezolvarea problemelor ma
jore care confruntă omenirea, în 
crearea unul climat de pace și secu
ritate in lume".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului succes în îndepli
nirea misiunii încredințate și l-a a- 
sigurat de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului șl al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Republicii Sierra Leone. An
drew Brlma Conteh.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, șl Silviu 
Curttceanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost de față, da asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii 
Sierra Leone în România.

Din peisajul Industrial al patriei i Combinatul ahimlo Victoria
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(Urmare din pag. I)noastre, a tuturor oamenilor muncii.Acestea sînt probleme esențiale ce se pun în legătură cu programul suplimentar și de altfel cu întreaga noastră activitate economică. A- ceste probleme constituie însăși esența muncii noastre pentru realizarea programului suplimentar. Pentru că, de fapt, nu este vorba numai de realizarea planului cu un număr de miliarde în plus, ci de schimbarea radicală a concepției e- conomice, a organizării și desfășurării producției. Programul suplimentar trebuie să ducă la o îmbunătățire substanțială a eficienței e- conomice, a productivității muncii, la așezarea pe o bază mai trainică a întregii noastre dezvoltări economice.Iată de ce consider necesar ca fiecare, la locul său de muncă, să acționeze cu toată fermitatea pentru transpunerea în viață a acestor măsuri. Ele sînt valabile nu numai pentru industrie, ci privesc în egală măsură agricultura. Am vorbit recent despre aceasta la „Ziua recoltei". Avem și în agricultură probleme serioase privind folosirea pă- mîntului, randamentul producției agricole. Avem situații bune acolo unde am început să realizăm programele stabilite. De exemplu, în pomicultură, în 3 ani, am ajuns pe mii de hectare la o triplare a producției. Aceasta se datorește modernizării plantațiilor, aplicării măsurilor pe care le-am stabilit Avem, de asemenea, rezultate bune în viticultură, în creșterea păsărilor, precum și în creșterea porcinelor. Sîntem însă rămași în urmă în domeniul creșterii bovinelor, Și îndeosebi a ovinelor. Se mențin, de asemenea, lipsuri serioase în folosirea pămîntului, asigurarea de semințe de înaltă productivitate, folosirea celor 2 milioane de hectare irigate. Și în agricultură sînt probleme importante de producție, de calitate, de eficiență economică, de cheltuieli mari de muncă.M-am referit la aceste probleme pentru a înțelege că e necesar să trecem la măsuri serioase, concrete, nu generale, pînă la cooperativă, pînă la întreprinderea de stat, pînă la fermă, astfel ca fiecare să acționeze cu toate forțele pentru înfăptuirea prevederilor stabilite. Să generalizăm experiențele pozitive, rezultatele bune pe care le avem nu în unicat, ci în număr destul de mare — și care demonstrează că este deplin posibil să realizăm aceste obiective.Același lucru este valabil și în transporturi, în comerț, în țoale sectoarele de activitate.Tovarăși,Am adoptat programul privind aprovizionarea de iarnă a populației cu produse agroalimentare. El asigură creșterea corespunzător cu prevederile planului, și chiar mai mult. Avem asigurată baza necesară pentru buna aprovizionare. De altfel, aș dori să menționez că anul trecut la unele produse de bază, de exemplu la ulei și zahăr, nu am putut realiza consumul planificat, anumite stocuri rămî- nînd în depozite. Există deci o bază bună pentru aprovizionarea populației cu produse agroalimentare. Desigur, trebuie să organizăm bine desfacerea, să veghem ca produsele să nu se deterioreze In timpul Iernii, să facem ca tot ce este înscris în plan să se realizeze în întregime de către organele industriei alimentare și Ministerului Comerțului Interior.Buna aprovizionare se bazează pe faptul că, în primii doi ani ai cincinalului — deși anul acesta recolta este ceva mai mică decît anul trecut — realizăm o creștere anuală a producției de aproape 10—12 la sută. Am mai spus, dar vreau să reamintesc și aici, că în acești doi ani sporul anual de cereale este de 4 milioane tone. A- cesta este un lucru foarte bun. Astfel am putut îmbunătăți aprovizionarea populației, dobîndind și disponibilități mal mari pentru export. Am redus însă prevederile la exportul de produse agricole,

punînd — așa cum am hotărît la Congres — pe primul plan aprovizionarea oamenilor muncii. Iată de ce creșterea în continuare a producției agricole este un lucru, cred, de nediscutat și trebuie să facem totul în această direcție.în ce privește produsele industriale, avem îndeosebi probleme de calitate, de sortimente, pentru că stocurile de textile sînt mai mari decît prevede planul.Deci, putem spune că programul adoptat asigură din toate punctele de vedere buna aprovizionare. Trebuie să facem totul pentru a realiza producții de calitate corespunzătoare. Totodată, trebuie să acordăm mai multă atenție dezvoltării serviciilor, unde, în acest an, avem o anumită rămînere în urmă, în acest sector sînt cerințe mai mari decît reușim să satisfacem.Stimați tovarăși,Hotărîrile adoptate privitor la activitatea comisiilor și secțiilor Comitetului Central, precum și la politica de cadre, se înscriu în preocuparea permanentă a conducerii noastre de partid de a perfecționa activitatea în toate domeniile, de a pune mai multă ordine, de a întări controlul și răspunderea organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea sarcinilor pe care le au. Aceasta, cu atît mai mult cu cît — după cum a reieșit și din discuțiile de ieri și de astăzi — tocmai în domeniul controlului și. al politicii de cadre, precum și în domeniul activității politico-educative s-au manifestat lipsuri foarte serioase. Este necesar să crească răspunderea organelor și organizațiilor de partid, a comisiilor și secțiilor Comitetului Central, a Comitetului Politic Executiv, Biroului Permanent, Secretariatului Comitetului Central în exercitarea controlului, în luarea măsurilor necesare pentru buna desfășurare a întregii activități. Trebuie sporită exigența în muncă, pentru a nu se mai trece cu ve

derea lipsurile ce se manifestă, pentru a nu ne mai mulțumi doar cu angajamente formale, după care continuă să se lucreze în același fel. Fiecare la locul său de muncă trebuie să acționeze cu spirit de răspundere pentru îndeplinirea atribuțiilor împreună cu întregul colectiv. Acolo unde constatăm că lucrurile nu se îndreaptă, unde se repetă angajamente și promisiuni, dar munca continuă să meargă prost, nu trebuie să tărăgănăm măsurile ; să luăm măsuri, să punem oameni în stare să conducă sectoarele, să acționeze cu cele mai bune rezultate. Este un lucru normal — trebuie însă să acționăm în această direcție cu mai multă fermitate ! în acest sens doresc să fie interpretate aceste documente, atît cel privind politica de cadre, cît și cel legat de creșterea rolului comisiilor și secțiilor Comitetului Central. Insist asupra creșterii răspunderii organizațiilor de partid și a organelor de stat din toate domeniile de activitate.Am ascultat aici informarea cu privire la lichidarea urmărilor cutremurului. E adevărat, s-a depus în acest sens o activitate intensă. Am reușit ca în proporție de 97—99 la sută să redăm folosinței locuințele și clădirile sociale. încă de mult toate întreprinderile au funcționat, chiar dacă ulterior au continuat lucrările de remediere a clădirilor. Pe primul plan am pus cerința ca întreprinderile să funcționeze, clădirile reparîndu-le ulterior. Practic, în economie această acțiune s-a încheiat în primele 3—4 luni după cutremur. Desigur, s-au manifestat și lipsuri. Noi le-am discutat la timpul respectiv cu comitetele județene ; am discutat foarte serios lipsurile din Capitală. Starea de lucruri s-a îmbunătățit ; nu doresc acum să mă mai opresc asupra acestor probleme. Totuși, sînt încă oameni care nu au locuințe, deoarece nu s-au terminat toate reparațiile și nu s-a realizat integral programul construcțiilor de locuințe. Iată de ce este necesar să se acționeze cu ho- 

tărîre pentru terminarea rapidă a reparațiilor, dar și pentru realizarea în întregime a planului de construcție de locuințe. Numai astfel vom putea soluționa problemele, încă destul de grele, pe care le avem în această privință, cu tot. numărul mare de apartamente pe care-1 construim — 210 000 anul a- cesta și 210 000 anul viitor. în anul viitor trebuie depuse eforturi foarte mari pentru a recupera rămî- nerile în urmă din 1977 și a asigura realizarea în întregime a programului de 210 000 locuințe prevăzut pentru 1978.Desigur, trebuie să combatem și ușurința cu care se dau încă a- probări, fără justificare serioasă, pentru mutarea în orașele mari a unor oameni care pot sta foarte bine în localitățile lor, în locuințele proprii. Atrag atenția comitetelor județene de partid, consiliilor populare să fie mai exigente la eliberarea aprobărilor de stabilire în o- rașele mari, respectînd cu strictețe prevederile legii.Dar încă o dată subliniez, esențial este să realizăm în întregime programul de locuințe, pentru a putea satisface cerințele determinate de ritmul intens în care se dezvoltă economia noastră, de intrarea în orașe, în producție, a unui număr mare de cetățeni care înainte trăiau și munceau la sate.în plenară am ascultat o informare cu privire la pregătirea a- legerilor pentru consiliile populare. S-au luat, într-adevăr, toate măsurile în această privință. Mai a- vem aproape o lună pînă la alegeri și va trebui să facem ca desfășurarea activității în această perioadă, campania electorală să fie strîns legate de înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-so- cială, de construcții de locuințe și lucrări gospodărești, de buna gospodărire a orașelor, comunelor și satelor noastre. Un loc important trebuie să-1 ocupe preocuparea pentru sistematizarea orașelor și satelor, pentru aplicarea fermă a prevederilor legii, mobilizînd oamenii muncii de la orașe și sate la în

făptuirea sarcinilor pa care le avem în acest domeniu.întreaga desfășurare a campaniei electorale să dea prilejul unei dezbateri serioase, critice și autocritice, a problemelor existente, precum și întocmirii unor programe concrete de măsuri, pe fiecare oraș și comună, pentru soluționarea problemelor privind condițiile de viață ale oamenilor muncii cu participarea cetățenilor înșiși. Trebuie să obținem o participare mai accentuată a consiliilor populare și cetățenilor la buna conducere a orașelor și comunelor, la autogos- podărirea lor. în cadrul adunărilor pentru alegeri să discutăm direct cu toți oamenii, înfățișînd programe de activitate simple, pa care să le înțeleagă și copiii. Să arătăm cetățenilor ce trebuie făcut pentru modernizarea și înflorirea fiecărei localități. Să nu ne intereseze numai participarea cetățenilor la adunări, ci ce se discută la acestea, ce hotărîri se iau, ce rezultate concrete se obțin apoi în activitatea economico-socială. Esențialul este cum se înfăptuiesc în practică măsurile de dezvoltare economico-socială a fiecărui oraș și a fiecărei comune, cum se acționează pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Am în vedere, desigur, pe lîngă problemele economice, locuințele, sănătatea, activitatea culturală și sportivă, căminul cultural, casa de cultură, echipele artistice — tot ce ține de viața localității respective. Cînd vorbim de creșterea răspunderii consiliului popular, de participarea maselor la conducerea localităților, ne referim la necesitatea ca acestea să ia parte activă la soluționarea problemelor multiple ce țin de munca și viața maselor. Aceste probleme nu le putem soluționa decît cu participarea activă a maselor înseși din fiecare localitate, a întregului nostru popor !Am avut în vedere să asigurăm ca între candidați! de deputați ai consiliilor populare să fie un număr mai mare de cetățeni ne

membri de partid, care activează în comisiile pe comune sau pe cartiere ale Consiliului Frontului Unității Socialiste. Trebuie să creăm posibilitatea participării tuturor cetățenilor, nu numai a celor care sînt membri de partid, la gospodărirea și conducerea localităților. Desigur, partidul nostru poartă răspunderea, își a- sumă întreaga răspundere pentru înfăptuirea programului cu care a venit în fața poporului. Dar în a- celași timp să creăm condiții de a participa la activitatea organismelor de stat și obștești, la conducerea directă a diferitelor domenii și a celor care nu sînt membri de partid pentru a-și aduce contribuția activă la soluționarea problemelor. în felul acesta se întărește unitatea întregului nostru popor în cadrul Frontului Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român. (Aplauze puter
nice).Iată de ce se impune ca toți membrii comitetelor județene, consiliilor populare, membrii Comitetului nostru Central să participe efectiv, zilnic — chiar dacă nu sînt candidați pentru aceste alegeri — în orașe, în comune, la întreaga desfășurare a campaniei e- lectorale.Aș dori ca, în numele Comitetului Central, să susținem și să întărim Apelul Frontului Unității Socialiste prin chemarea adresată tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, de a face din alegeri o nouă manifestare a democratismului societății noastre socialiste, o expresie a hotărîrii ferme a poporului de a înfăptui neabătut Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni. Trebuie să facem totul ca victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste să demonstreze hotărîrea întregului nostru popor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului, de a face totul pentru creșterea rolului și prestigiului 

internațional al României, atît în colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru întărirea independenței, suveranității șl bunăstării întregii noastre națiuni ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Am adoptat propunerile Consiliului Național al Oamenilor Muncii cu privire la normele de adresare în relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste România și la eliminarea termenilor de „angajați" și „salariați" și înlocuirea lor cu acelea de „oameni ai muncii" sau „personal muncitor". Consider că aceasta are o importanță politică deosebită pentru societatea noastră socialistă, care, realizînd în viață principiile eticii și echității noi, trebuie să înlăture, pe măsura dezvoltării ei, a extinderii aplicării acestor principii în viață, o serie de norme vechi moștenite de la societatea capitalistă. Această măsură nu se reduce astfel doar la o simplă schimbare de cuvinte, ci are o importanță politică ; ea subliniază atît etapa superioară în care se găsește societatea noastră socialistă, cît și perspectiva spre care înaintăm în mod ferm șl care trebuie să se reflecte în mod necondiționat și în relațiile sociale, în raporturile dintre oameni, în întreaga noastră viață.In fine, aș dori să subliniez importanța adoptării Imnului Republicii Socialiste România, care ține seama de schimbările ce au intervenit în țara noastră. Melodia este bine cunoscută de poporul nostru. Sînt convins că toți oamenii muncii, tineretul patriei vor primi cu entuziasm noul imn, care subliniază realizările noastre și ceea ce dorim să înfăptuim în viitor — societatea socialistă multilateral dezvoltată, orînduirea comunistă, întărirea independenței și suveranității națio
nale. (Aplauze puternice).Am lăsat la sfîrșit adoptarea hotărîrilor privind Conferința Națională a partidului. Atrag atenția asupra faptului că este necesar să pregătim serios conferințele județene, care trebuie să dezbată temeinic problemele privind întreaga activitate economico-socială și să desemneze delegații pentru Conferința Națională. Aceste conferințe, care vor avea loc în prima jumătate a lunii noiembrie, trebuie să constituie un prilej de dezbatere temeinică, critică și autocritică, a felului în care au muncit organele de partid și de stat și să se încheie cu programe concrete de măsuri pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele.Să acționăm în așa fel încît să ne prezentăm la Conferința Națională a partidului din decembrie cu rezultate bune în toate domeniile, cu programe clare de măsuri pentru activitatea viitoare ! Toate delegațiile trebuie să vină Ia Conferință cu mandat ferm din partea comuniștilor, a oamenilor muncii, din județele respective referitor la ceea ce trebuie făcut pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste. Numai așa Conferința Națională se va putea desfășura cu rezultate bune și va putea da o perspectivă nouă dezvoltării patriei noastre socialiste !Cu acestea, doresc să închei, ex- primînd convingerea că toți membrii Comitetului nostru Central — fiecare la locul său de muncă — vor acționa cu toată hotărîrea, în spirit comunist, pentru a-și îndeplini îndatoririle, obligațiile, că toate organele și organizațiile de partid, toți comuniștii vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile și rolul de forță politică conducătoare, asigurînd u- nirea eforturilor întregii noastre națiuni, întărirea unității dintre partid și popor, mersul ferm înainte al României socialiste ! (Aplauze 
puternice).Doresc să vă urez tuturor, precum și organelor și organizațiilor noastre de partid, succes în întreaga activitate. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Importante succese 
în îndeplinirea planului 

și angajamentelor
La Șantierul naval din 

Drobeta-Turnu Severin au 
fost lansate recent patru 
nave * un cars°u de 2 400 tdw, 
două salande hidroclap de 940 t și 
o salandă autopropulsată de 500 mc. 
Cu acestea, numărul vaselor mariti
me si fluviale realizate la Drobeta- 
Turnu Severin de la începutul anului 
a aiuns la 30. ceea ce corespunde 
unei medii lunare de trei nave lan
sate și livrate beneficiarilor, așa cum 
s-au angaiat constructorii în fata 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate anul 
acesta în șantier. Datorat acțiunilor 
Întreprinse în direcția creșterii gra

dului de industrializare a lucrărilor 
in ateliere si reducerii volumului de 
lucrări pe navă, extinderii sudurii 
automate si altor procedee tehnolo
gice avansate, creșterii productivită
ții muncii cu 4 la sută peste preve
derile de olan, succesul obtinut a 
permis oamenilor muncii de aici să 
înscrie în plus în bilanțul activității 
desfășurate de la începutul anului o 
producție globală evaluată la 10 mi
lioane lei. să depășească prevederile 
la productia-marfă cu 62 milioane 
lei. sume ce depășesc prevederile 
din angajamentul anual. (Agerpres).

Substanțiale depășiri la 
sarcinile de exportau obtlnut 
numeroase colective de muncă. 
Astfel, in județul Bihor și-au înde

plinit si depășit sarcinile olanului 
anual la export 23 de intreprinderi 
economice. Beneficiarilor externi 
le-au fost livrate, peste prevederi, 
produse în valoare de 40 milioane 
lei valută. între unitățile cu realizări 
deosebite se înscriu întreprinderea 
mecanică din Orașul dr. Petru Gro
za. întreprinderea mecanică si de 
piese de schimb Oradea. I.A.S. Sa- 
lonta si Ținea.

Un substantial avans în îndeplini
rea acestui indicator al Planului a 
fost înregistrat de întreprinderea de 
motoare electrice din Pitești, unitate 
al cărei nomenclator de fabricație 
cuprinde aproape 100 de tipuri de 
motoare, apreciate pentru perfor
mantele lor tehnico-functionale de 
parteneri din numeroase țări ale lu

mii. Pînă la sfîrsitul anului. între
prinderea pitesteană va expedia su
plimentar. peste hotare, produse in 
valoare de circa 13 milioane lei va
lută. Menționăm, de asemenea, că va
loarea volumului de mărfuri livrate 
la export, peste prevederile de plan, 
de. la începutul anului de către între
prinderea „Tricotex" din Satu Mare 
totalizează 1.5 milioane lei valută. 
Analizind rezervele de care dispune 
unitatea lor. oamenii muncii de aici 
s-au angaiat să livreze suplimentar 
oină la sfirsitul anului produse in 
valoare de încă 1 milion lei valută.

Un alt colectiv, cel al muncitoarelor 
întreprinderii de tricotate ..Someșul' 
din Clui-Napoca. anunță în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
onorarea în întregime a sarcinilor 
anuale la export Pînă la sfîrsitul 
anului. întreprinderea va livra, su
plimentar. unor beneficiari din 
U.R.S.S.. S.U.A.. R.F.G. și Anglia
tricotaje în valoare de peste 2 mi
lioane lei valută. Semnificativ este 
că preocupările colectivului pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe acest an se împletesc strîns cu 
cele privind pregătirea producției 
anului viitor. Ca atare, pînă în pre
zent au fost încheiate contracte cu 
beneficiari de peste hotare pentru 

întregul volum de mărfuri destinat 
exportului în primul trimestru al 
anului 1978. (Agerpres).

Prin asigurarea unor rit
muri înalte de execuție p9 
calea aplicării unor metode tehnolo
gice avansate, a folosirii intensive 
a timpului de lucru și a utilaje
lor, a întăririi ordinii și discipli
nei pe șantiere, lucrătorii construc
tori din cadrul întreprinderilor a- 
parținind Trustului județean I.A.S. 
Satu Mare au realizat sarcinile de 
investiții anuale, atît pe total, cît și 
la construcții-montaj, cu un devans 
de mai bine de 2 luni. Astfel, au 
fost realizate reboxările Si s-au in
trodus baterii in complexul de creș
tere si îngrăsare a porcilor, au fost 
modernizate peste 70 hectare de 
plantații de vii. s-au desecat prin 
drenai 45 hectare, s-au dat în folo
sință peste 160 metri pătrati supra
față utilă de spatii comerciale tip 
Gostat, un bloc cu 24 de apartamen
te pentru muncitorii de la întreprin
derea de stat pentru creșterea si 
îngrăsarea porcilor. Constructorii din 
cadrul unităților agricole de stat 
sătmărene s-au angaiat să fructifice 
avansul cîstigat în realizarea în do

meniul Investițiilor, pînă la finele 
anului, a unui volum suplimentar de 
lucrări în valoare de 38 milioane lei, 
concretizate In special la obiectivele 
mai avansate, cum sînt fermele de 
creștere si îngrăsare a porcilor de la 
Ianculesti si Odoreu. consolidarea si 
modernizarea plantațiilor de oomi de 
la I.A.S. Tășnad. (Octav Grumeza).

Realizarea celui de-al 
35-lea miliard kilowat-orâ 
energie electrica de u darea 
în funcțiune a primului hidrogenera
tor a fost consemnată recent la „Por
țile de Fier". Evenimentul a avut loc 
cu cinci luni în avans fată de pre
vederile din graficele de producție, 
succes datorat atingerii parametrilor 
proiectați cu un simțitor avans, folo
sirii mai bune a instalațiilor. în pre
zent, ca urmare a îmbunătățirilor 
tehnologice, potențialul functional al 
hidrocentralei de pe Dunăre a cres
cut cu 72 MW fată de prevederile 
din proiecte si a fost ridioat cu 75 
de centimetri nivelul apei în lacul 
de acumulare la baraj, iar în peri
oada scursă din acest an. prin îmbu
nătățirea factorului de putere s-a 
câștigat echivalentul unui agregat 
energetic cu puterea de aproape 60 

MW, energeticienii producîhd peste 
angajamentul anual circa 4U milioane 
kW/h.

Grăbirea executării do
cumentațiilor pentru noile 
investiții °°nstituie pentru colec
tivul de muncă al Institutului de 
proiectare Argeș o preocupare prio
ritară. Astfel. în institut se lucrează 
intens pentru a preda în devans bene
ficiarilor oînă la 15 noiembrie întrea
ga documentație pentru cele 2 500 de 
apartamente ce vor fi atacate in pri
mele zile ale anului 1977. în devans 
a fost predată documentația pentru 
noul spital de copii din Pitești, spi
talul de adulti din Curtea de Argeș. 
De notat că toate proiectele de exe
cuție prevăd un ridicat grad de in
dustrializare a lucrărilor, ceea ce 
permite constructorilor să realizeze 
o înaltă productivitate a muncii. 
(Gheorghe Cîrstea).

Petroliștii din Țiclenl au 
raportat că pînă acum au realizat 
•uplimentar o producție în valoare 
de peste 8 milioane lei și au depășit 
angajamentul anual asumat în între
cerea pentru Înfrumusețarea si mal 
buna gospodărire a localității lor.
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Două soluții tehnice novatoare
ale oțelarilor hunedoreni

invită la dialog și schimb de idei Noul spital din Dorohol
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Imperativul reducerii consumurilor 
de materii orime si materiale, valo
rificării superioare a acestora, gene
ral valabil pentru toate întreprinde
rile din economie, este formulat 
pentru siderurgisti într-o sarcină cit 
se poate de concretă : atingerea unui 
grad de scoatere a metalului in la
minate de 85 la sută. Colectivul 
Combinatului siderurgic din Hune
doara acționează ferm, pe baza unui 
program de măsuri stabilit judicios, 
printr-o largă consultare a muncito
rilor si specialiștilor, pentru gospo
dărirea cît mai rațională a metalului, 
a celorlalte materii prime. Bunăoa
ră. în 9 luni din acest an. roadele 
transpunerii în practică a măsurilor 
prevăzute se regăsesc în 
rea. fată de consumurile
1 300 tone metal în șarjă
2 400 tone feroaliaje. 500 
nezită granulată, peste 
cocs metalurgic pentru fontă, 
mult de 2 000 tone 
cocs mărunt și alți 
combustibili solizi 
pentru aglomerat 
feros, totalizînd 
25 milioane lei.

Practic, pe în
treg fluxul trans
formării minereu
lui în laminate, 
este vădită pre
ocuparea pentru 
economii, pentru 
eliminarea orică
rei risipe de re
surse materiale. 
Ne-am oprit în 
lării, deoarece aici s-au petrecut, 
în ultimul an, modificări impor
tante de ordin tehnic și organi
zatoric, care au permis un ade
vărat salt calitativ în domeniul 
gospodăririi materiilor Prime de 
bază. Dorim să relevăm succint ex
periența dobîndită la otelăriile hu- 
nedorene. cu convingerea că ea ar 
interesa sl alte colective de munci
tori si specialist! din unităti cu pro
fil asemănător din economie. în 
esență, este vorba de două acțiuni 
principale :

înlocuise aproape jumătate din nu
mărul de lingotiere. Se estimează că. 
prin aceste măsuri. în acest an se 
ecnnomiseso circa 62 500 tone otel 
fată de anul trecut, iar în anul viitor, 
cînd se va asigura înzestrarea între
gului sector de otelării cu noile ti
puri de lingotiere si maselotiere. 
consumul de otel, comparativ tot cu 
anul 
mai

1976, va fi cu circa 100 000 tone 
redus.

2

1

economisi- 
normate, a 
la otelării, 
tone mag- 
2 300 tone 

mai

Aplicarea tehnologiei de recu
perare a elementelor de aliere 
din deseurile metalice. De a- 

ceastă dată, nu este vorba atît de 
măsuri tehnice, cît de unele organi
zatorice. Practic, s-a introdus gestio
narea tuturor deșeurilor de otel aliat 
provenite fie din activitatea proprie, 
fie din colectările de metal : acestea 
sint depozitate separat, tn funcție de 
conținutul în elemente de aliere. în 
mod concret. In șarjele care folosesc

reale de otel si feroaliaje, trebuie 
coroborate cu respectarea strictă a 
tehnologiilor de elaborare a șarjelor 
— a tinut să precizeze ing. Faur Sa
bin. director general al Centralei si
derurgice Hunedoara. Din acest 
punct de vedere, s-a primit un spri
jin puternic din partea organizațiilor 
de partid din sectoarele de otelării 
care au desfășurat o intensă muncă 
oolitico-educativă in favoarea bunei 
gospodăriri, de lămurire a tuturor 
muncitorilor asupra importantei ac
țiuni de economisire a materiilor 
prime. Astfel, comitetele si birourile 
organizațiilor de partid au organizat 
discuții între specialiști, activiști si 
otelari pentru punerea la punct a 
tuturor detaliilor aplicării noilor mă
suri tehnice, fiecare fiind ne deplin 
convins că obținerea efectivă a eco
nomiilor depinde 
felul în care va 
plina tehnologică.

în mod esențial de 
fi respectată disci-

în întreaga tara I

CONTINUĂ ADUNĂRILE PENTRU

DESEMNAREA CANDIDAȚILOR

I
I
I
I

Utilaje care revoluționează din punct de 
vedere constructiv și funcțional sistemul 
clasic de turnare
O tehnologie eficientă de recuperare a 
metalelor de aliere a oțelului

sectorul de oțe-

Proiectarea șl realizarea eu 
forte proprii a unor noi tipuri 
de lingotiere care „revoluțio

nează". dacă putem soune asa. atît 
din punct de vedere constructiv, cit 
si funcțional, sistemul clasic utilizat 
pină acum. Iată în ce constau îmbu
nătățirile de concepție :

• Modificarea formei maselotlerel. 
practic reducerea dimensiunilor a- 
cesteia. combinată cu introducerea 
în tehnologie a unor noi tipuri de 
prafuri si plăci termoizolante. cele 
mai multe de fabricație Indigenă — 
a asigurat economisirea in medie a 
20 kg otel la fiecare tonă de lingou ;

• Perfectionarea formei lingotierel 
pentru otel calmat si utilizarea lar
gă a prafurilor de ungere. Pentru 
specialiști si otelari precizăm că. în 
loc de direct conică, lingotiera este 
invers conică, permitînd astfel o 
„curgere" mat bună a otelului în 
lingotieră. Rezultatul : îmbunătățirea 
calității lingoului si economisirea a 
circa 3 kg otel Pe

• Același efect 
s-a obtinut în alte 
sorarea conicitătii 
data investigațiilor, 
nr. 1 și otelăria electrică erau inte
gral dotate cu noile tipuri de lingo
tiere. iar la otelăria Martin nr. 2 se

deșeuri de otel aliat se adaugă noi 
feroaliaje numai pentru completarea 
pînă la cantitățile prevăzute în re
țeta mărcii respective de otel. Tot 
pentru a se economisi această mate
rie primă de valoare ridicată, se 
procedează la sortarea atentă a fero
aliajelor. introducîndu-se în șarjă 
numai acelea care au granulatia pre
scrisă. Cele de granulatie mai mică 
sint folosite după o tehnologie origi
nală. prin aliere directă în oala de 
turnare. Prin metodele la care ne-am 
referit s-a reușit recuperarea inte
grală a nichelului si molibdenului din 
deseurile metalice si parțială a cro
mului.

Acestea ar fi datele tehnice. De-a 
dreptul impresionante sint însă di
mensiunile umane ale conceperii si. 
mai ales, ale aplicării acestor îmbu
nătățiri tehnice, tehnologice si orga
nizatorice. Mai întîi de toate tre
buie relevată ambiția profesională a 
specialiștilor hunedoreni, care au 
gîndit. au găsit soluții si le-au apli
cat. în general, cu forțele proprii ale 
Centralei siderurgice Hunedoara. Mal 
aooi. se cuvine remarcată încrederea 
oțelarilor în utilitatea perfecționări
lor tehnice, care le-au fost propusa 
de către specialiștii combinatului. 
Maistrul otelar Victor Petroescu, 
secretarul comitetului de partid al 
otelăriel Martin nr. 2. ne relata, 
bunăoară, că schimbarea lingotiere- 
lor într-un timp relativ scurt a im
pus un efort de adaptare la noile 
prescripții tehnologice pentru toti 
otelării. Totuși, aceasta nu s-a re
simțit în producție. ..secretele" lu
crului cu noile lingotiere fiind însu
șite la perfecție într-un timp foarte 
scurt Mal mult, otelării au adus si 
ei suplimentar unele îmbunătățiri.

— îmbunătățirile tehnice si orga
nizatorice care au fost introduse în 
otelării. pentru a da rezultate cit 
mai bune, concretizate în economii

Firește, „ofen
siva" pentru eco
nomii nu a mar
cat punctul final 
al acestor acțiuni.

— Noi. siderur- 
giștii hunedoreni, 
avem, desigur, o 
anumită expe
riență în dome
niul elaborării o- 
telurilor si ne 
străduim să o va
lorificăm în inte
resul perfecționă
rii tehnologiilor 

pe care le folosim, al sporirii eficientei 
producției — ne-a spus ing. Alexan
dru Dragotă. șeful otelăriei Martin 
nr. 2. Dar ne interesează si rezulta
tele obținute de alti otelari. Bunăoa
ră. am fost recent împreună cu alti 
specialiști într-un schimb de expe
riență la unităti de profil asemănă
tor. Si ne-am întors cu o serie de 
idei tehnice, pe care le vom aplica 
si noi neîntîrziat. pentru că permit 
obținerea unor importante economii 
de metal si combustibili. Esite vorba 
de noua tehnologie de turnare a 
otelului direct în lingotieră. de fo
losirea unui tip mai ieftin de placă 
termoizolantă. de turnarea otelului 
necalmat cu aluminiu granule ș.a.

— La rîndul nostru — a intervenit 
în finalul discuției tovarășul Ionel 
Cândea. secretarul comitetului de 
partid al combinatului — punem ne
condiționat la dispoziția altor otelării 
din tară documentația tehnică pen
tru a aplica, dacă consideră necesar, 
în funcție de condițiile proprii. îm
bunătățirile tehnice, tehnologice sl 
organizatorice ne care le-am intro
dus la otelăriile hunedorene. Specia
liștii noștri sînt. de asemenea, de 
acord să lămurească detaliile tehnice 
care le vor ti solicitate. în acest 
sens considerăm utilă permanentiza
rea inițiativei ministerului nostru de 
a organiza schimbări de experiență 
între metalurgistii tării.

Am făcut publică această Invita
ție a colectivului de muncitori si spe
cialiști de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, așteptind vești despre 
asemenea experiențe cu putere de 
generalizare si din alte otelării.

Timiș. în municipiul Timișoara 
— ca de altfel în toate orașele și co
munele județului Timiș — continuă, 
intr-o atmosferă de lucru, adunările 
pentru desemnarea candidaților Fron
tului Unității Socialiste în alegerile 
de la 20 noiembrie. Pînă acum au 
fost depuse candidaturile a numeroși 
muncitori, ingineri, medici, profesori, 
pensionari, gospodine — oameni ai 
muncii, români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, oare se 
bucură de aprecierea obștii pentru 
munca rodnică 
din care fac parte, 
rîmul gospodări
rii și înfrumuse
țării cartierelor 
și zonelor în care 
locuiesc. în adu
narea cetățeneas
că din circum
scripția electora
lă nr. 67 au fost 
depuse candida
turile tovarășilor 
Teodor Ciomocoș, 
director tehnic la 
strucții montaj, și 
directorul grupului 
din Timișoara. „Circumscripția noas
tră — spunea în adunare munci
torul Nicolae Bărănescu — face 
parte din acea zonă a Timișoa
rei care In ultimii ani a cunoscut 
cea mai puternică dezvoltare 
gospodărească. Noul cartier 
cumvalațiunii — cu miile 
noi apartamente, magazine, 
sare, scoli, grădinițe etc..
de colectivele de oameni ai muncii 
din cadrul trustului de construcții- 
montai. oferă imaginea vie a ceea ce 
se înfăptuiește astăzi în țara noastră 
prin grija, partidului și statului, pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului, pentru progres și 
civilizație. Cetățenii din cartier și-au 
adus o importantă contribuție la înăl
țarea și păstrarea acestei minunate 
zestre urbanistice noi. Șl în viitor 
vom munci 'neobosit alături de can
didații propuși de Frontul Unității 
Socialiste, pe care-i cunosc ca pe 
niște oameni inimoși, buni specia
liști si buni organizatori ai. activită
ții în construcție, adăugind astfel noi 
realizări mai multe și mai mari la 
Înfăptuirile cu care se mindrește în
tregul nostru municipiu. în același 
spirit de fermă angajare în activi
tatea consacrată înfloririi circum
scripției. a cartierului și orașului, au 
vorbit în adunare Sabin Roman. loan 
Meșiu. Nicolae Grigore și alți cetă
țeni din circumscripție. La rîndul lor, 
cei doi candidați s-au angajat să 
participe activ, alături de locuitorii

depusă în unitățile 
precum și pe tă-

cartierului, la toate lucrările de bună 
gospodărire și înfrumusețare a cir
cumscripției. iar in calitate de con
ducători de unități din construcții să 
realizeze numai locuințe trainice și 
frumoase, la nivelul exigențelor puse 
de conducerea partidului în fața con
structorilor.

într-o altă zonă a orașului, cartie
rul „între vii", peste 300 de alegători 
au participat la adunarea pentru de
semnarea candidaților consiliului lo
cal al Frontului Unității Socialiste, 
în circumscripția electorală nr. 7. 
în cuvîntul lor. Dimitrie Tomca. pre-

Gh.

Trustul de con- 
Radu Grădinaru, 
de șantiere nr. 1

edilitar- 
— Clr- 
sale de 
dispen- 
ridicate

ședințele comitetului de cetățeni, 
Gheorghe Codreanu, muncitor, Maria 
Petcu. gospodină. Ioan Scherer. Ven- 
delin Iacob, pensionar, și alții au sus
ținut cu căldură candidaturile lui 
Iosif Fijldi, pensionar, și Ștefan Schdn, 
muncitor strungar, cetățeni apreciați 
și stimați ai cartierului, care s-au 
aflat mereu în fruntea acțiunilor edi- 
litar-gospodărești. „Numai în acest 
an. în circumscripția noastră — spu
nea Dimitrie Tomca — prin munca 
patriotică a locuitorilor s-au executat 
lucrări de interes obștesc în valoare 
de peste două milioane lei. Avem în 
plan executarea altor lucrări care 
vor contribui la continua înfrumuse
țare a cartierului, dar sîntem siguri 
că împreună cu candidații noștri și 
în viitor cu deputațul care va fi ales 
vom înfăptui întocmai tot ce ne-am 
propus". (Cezar Ioana).

puși candidații Ion Diaconița și 
Alexa, doi țărani cooperatori frun
tași.

— Ii cunoaștem bine pe candidați 
— spunea in adunare țăranul coope
rator Gheorghe Clătinici. Amindoi 
sînt deopotrivă de harnici, săritori la 
treabă si buni gospodari. Totodată, 
i-am văzut mereu în frunte la mun
cile cimpului și la treburile obștii. 
Oricare va fi ales, să știe că se va bucura de sprijinul nostru, al tu
turor.

Cuvinte asemănătoare au fost ex
primate și de cooperatorii Gh. Di- 
țoiu și Gh. Codrea, de învățătoarea 

Maria Mertic și 
de alti alegători. 
Dezbaterea din 
adunare nu s-a 
limitat însă doar 
la caracterizarea 
celor doi candi
dați. F.a s-a trans
format într-un 
amplu dialog în
tre candidați si 
alegători asupra 

de larg interes ob- 
amenajarea si repa-
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BOCQU. Comun» Răcăciuni ss 
numără printre cele mai mari și mal 
frumoase așezări din părțile Bacău
lui. La adunarea din circumscripția 
21 au luat parte numeroși țărani 
cooperatori, cadre didactice și sani
tare, mecanizatori, gospodine. Din 
partea consiliului comunal al Fron
tului Unității Socialiste au fost pro-

unor 
stesc, 
rar ea 
selei. 
si a unui nou cămin cultural și al
tele. Cu toții au hotărît ca la înfăp
tuirea unor asemenea obiective să 
purceadă încă de a doua zi.

în aceeași atmosferă de lucru s-a 
desfășurat și adunarea electorală din 
satul Ciucani, în cadrul căreia alegă
torii au susținut pentru circumscrip
ția nr. 18 candidatura primarului 
comunei, Gh. Zaharia. „Satul nostru, 
ca de altfel întreaga comună — arăta 
în adunare țăranul cooperator Gh. 
David — oglindește pe deplin semnele 
bunei gospodăriri, la care primarul 
nostru a fost totdeauna fruntea". 
Amintind despre cele 8 școli și gră
dinițe construite în comună de la 
alegerile precedente și pînă acum, 
ca și despre noul complex de pres
tări servicii, despre noua moară, 
drumurile și podurile noi, despre alte 
înfăptuiri, Maria Tamaș, Mihai Mar- 
caș, Martin Menghereș și alții s-au 
angajat să pună umărul la înfăptui
rea unei grădinițe pentru copiii din 
satul 
peste 
jarea 
Cleja

probleme 
cum ar fi 
trotuarelor de pe marginea șo- 
constructia unei băi comunale

lor, la construcția unui pod 
piriul Răcăciuni și la amena- 
șoselei de legătură cu comuna 
(Gh. Baltă).

tona de lingou ; 
tehnico-economic 
cazuri prin mic- 

lingotierei. La 
otelăria Martin Comeliu CÂRLAN .

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii'

Festivalul național „CiffTAREA ROMÂNIEI"
Ca în toate zonele tării «i în ju

dețul nostru prima ediție a Festiva
lului „Cîntarea României" a însem
nat o mare reușită. Ea a cuprins 
mase largi de oameni ai muncii, a 
îmbogățit si diversificat viata spiri
tuală a localităților noastre. Au fost 
prezentate aproape 3 500 de specta
cole de către peste 3 000 de formații, 
care au cuprins 75 000 artiști amatori 
Si profesioniști.

Analizînd acum. Insă mai profund 
lucrurile. în spirit critic, rezultatele 
obținute, se desprinde concluzia că 
ele nu s-au ridicat la nivelul exi
gentelor. că nu reflectă posibilitățile 
pe care le are județul nostru. Din
colo de numărul redus de uremii — 
17 — la etapa republicană, de lipsa 
unor formații, in unele genuri, ne
competitive la etapele superioare, 
principala deficientă constă în neres- 
pectarea unei prevederi a regu
lamentului — aceea ca in fiecare lo
calitate. întreprindere. scoală să 
existe si să-si desfășoare activitatea 
cel puțin o formație artistică.

Pe baza cunoașterii concrete a si
tuației din județ, am trecut in re
vistă unitățile fără formații si chiar 
în aceste zile se trece la înființarea 
lor. Pe tot parcursul festivalului, 
pentru permanentizarea formațiilor 
si cercurilor, s-a instituit o „Ștafetă 
culturală" între localități. între ora
șe si unităti. A fost întocmit pro
gramul principalelor manifestări din 
festival, care va fi urmărit cu multă 
perseverentă.

O contribuție importantă la reușita 
manifestărilor din festival o are. 
fără îndoială, alegerea repertoriului, 
aelectia riguroasă a unor lucrări bo
gate în conținut, cu un pronunțat 
mesaj patriotic, revoluționar. în acest 
cadru as menționa citeva izbinzi 
certe ale primei ediții a festivalului : 
piesa de teatru : „Cind apune soa
rele" de Constantin Duică si „Balada 
răscoalei", dramatizare de Dumitru 
Lavric. libretul de dans tematic „Cu
cerirea redutei" de Corneliu Grigo- 
rescu. lucrările corale apartinînd lui 
Radu Paladi. Mlrcea Neagu. Gheor
ghe Dumitrescu. Gheorghe Coiocaru. 
prelucrările folclorice de Ion Pre- 
lipceanu si Ion Cobîlă si multe al
tele. inspirate din munca si viata 
oamenilor din tinutul de nord al 
Moldovei. Dar trebuie să recunosc că 
pe scenele noastre si-au făcut loc si 
lucrări corale vechi, uzate, piese de 
teatru cu mesaj nesemnificativ, cum 
au fost: „Mireasa cu mașină". „Bani 
avem, mirii ne plac", texte perimate

«1 arhlvehlculate de unele brigăzi 
artistice, montaie-literare plate, cu 
versuri mediocre. înseamnă că selec
ția trebuie făcută cu mal multă com
petentă. în general insă trebuie spus 
că repertoriul necesar formațiilor ar
tistice de amatori este o problemă 
insuficient rezolvată, cu toate succe
sele înregistrate : se mai joacă mul
te piese slabe (în mare măsură, tre
buie recunoscut, pentru că nu sint 
altele, mai bune 1), repertoriul mu
zical suferă de o cronică monotonie, 
se recită poezii adeseori sub orice 
nivel, deși după cum este cunoscut 
poezia română de azi oferă o largă

editat si difuzat In toate asezămln- 
tele culturale lucrarea ..Arta popu
lară din zona Botoșanilor", care' vine 
în sprijinul creatorilor de artă popu
lară din județ. La toate acestea se 
adaugă un număr însemnat de lu
crări ne care le avem deja în por
tofoliu si le vom edita în prima ju
mătate a anului viitor, ele valorifi- 
cind creația folclorică din județul 
nostru.

Dar, firește, nu ne mulțumim eu 
atît. Asa cum am procedat si in anul 
trecut, am discutat cu un număr de 
compozitori. scriitori. dramaturgi 
care ne-au promis că vor elabora

lipsurile oarti- 
prima ediție, 
concrete din 

Tinind cont de 
!n 

jude- 
de partid, care a analizat des-
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Accentul principal
ridicarea nivelului calitativ
al tuturor manifestărilor

posibilitate de selecție a unor creații 
valoroase pe care va trebui să le 
promovăm cu mult curaj și compe
tență. Oricum, cred că uniunile de 
creație ar putea avea un cuvînt greu 
de spus în privința îmbunătățirii 
substanțiale a situației din domeniul 
repertoriului.

Oricum, cu forțele de care dispu
nem. colective de activiști culturali, 
de specialiști au trecut. încă înainte 
de 1 octombrie, la o selecționare 
mai bună, din culegerile editate pe 
plan central si local, precum si din 
presă, a unor lucrări care evocă 
evenimentele legate de eliberarea 
României de sub dominația fascistă, 
ca si marile transformări revoluțio
nare ce au avut loc sub conducerea 
partidului. în mod deosebit după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

Cu citeva săntămîni în urmă, am 
trimis la tipar o culegere corală inti
tulată : „Pe plaiuri moldave", cuprin- 
zînd lucrări scrise special pentru co
rurile din Botoșani, o alta intitulată: 
„10 piese corale pentru grupurile 
vocale" si antologia de poezie „Arc 
de triumf", cuprinzînd creațiile ce
naclurilor si cercurilor literare evi
dențiate în cadrul festivalului. Am

lucrări pentru formațiile si interpre- 
til noștri, care să reflecte munca si 
viata de astăzi a oamenilor muncii, 
eforturile ce le depun pentru dez
voltarea Industrială a acestor locuri, 
dar si tradiția lor bogată, de cultură 
si spiritualitate. Pentru o mai bună 
orientare si diversificare a activității 
cineamatorilor. a fost adoptat, pen
tru întreaga perioadă a festivalului, 
planul tematic al filmelor de cine- 
club.

Experiența primei ediții ne-a ară
tat că un factor hotărîtor pentru 
reușita tuturor manifestărilor din 
festival este coordonarea lor perma
nentă. îndrumarea acordată forma
țiilor artistice si cercurilor, pregă
tirea minuțioasă a activului cultu
ral-artistic. Ne preocupă intens gă
sirea celor mai eficace metode de 
lucru pentru a elimina orice manifes
tări de formalism si improvizație. 
Ne-am propus si am trecut deia la 
organizarea sistematică a instruirii 
activului cultural, a conducătorilor 
de formații si cercuri. Cu cei 72 de 
directori ai căminelor culturale si 
cluburilor din județ am făcut o in
struire de două zile, analizînd îm-

preună rezultatele si 
cipârii noastre la 
ilustrînd cu exemple 
localitățile județului, 
criticile ce ne-au fost adresate 
ședința biroului comitetului 
tean 
fășurarea festivalului, am organizat, 
practic, in cea de-a doua parte a in
struirii o „zi a artei populare", nre- 
zentind creații autentice ale oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri : 
exponate, obiceiuri, dansuri, cintece 
autentice. Pe aceeași linie se înscrie 
si reuniunea cercurilor sl cenacluri
lor literare din iudet. organizată cu 
prilejul deschiderii primului ..Salon 
al cârtii" la Botoșani, la începutul 
acestei luni, care a adoptat un pro
gram cuprinzător de acțiune pentru 
cenaclurile literare, in această ediție 
a Festivalului „Cîntarea Rotnâniei".

Am mai prevăzut o consfătuire lu- 
deteană a instructorilor brigăzilor 
artistice, o intîlnire cu instructorii 
formațiilor de teatru (care a avut loc 
la cea de-a IV-a ediție a Festivalu
lui de teatru scurt ..Mihail Sorbul" 
de La Să veni), precum și o Intîlnire 
de o zi cu dirijorii de cor. reuniuni 
in care urmărim clarificarea proble
melor de profil ale fiecărui gen ar
tistic in parte, repertoriul promovat 
si valorificarea creației 
accent oe 
studierea 
Avînd in 
astfel de 
in prima 
tnteriudetean. cum si prezenta redusă 
la manifestările noastre a unor spe
cialiști de înaltă calificare, cred că 
organizarea lor ar fi mai mult decit 
binevenită, cu precădere In dome
niul dansului tematic, al clneclubu- 
rilor. al montajului literar-muzical. 
în aceste domenii simțim noi mai 
mult nevoie de ajutor calificat. Si
gur. ne bizuim în mare 
specialiștii noștri de la 
profesioniste — teatru.
păpuși, filarmonică, orchestra popu
lară și școala populară de artă — pe 
care deja i-am programat pe grupe 
de localități, genuri de formații și 
cercuri artistice, ne o perioadă mai 
lungă de time spre a snriiini ridi
carea calitativă a manifestărilor 
festival, spre a aiuta formațiile 
tistlce.

Gheorghe JAUCA 
președinte al Comitetului 
culturâ șl educație 6ocialistâ 
al județului Botoșani

locale, cu 
demonstrațiile practice, pe 

unor lucrări din repertoriu, 
vedere puținătatea unor 

manifestări ce au avut loc 
ediție, la nivel central sau

parte do 
instituțiile 

teatru de

din 
ar-

da
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TIMIȘ: Se modernizează rețeaua 
magazinelor sătești

Cooperația de consum din județul 
Timiș se preocupă permanent de 
buna organizare și aprovizionare a 
unităților sale comerciale, de ali
mentație publică si turistice. Prin- 
tr-o mare diversitate de mărfuri 
de calitate, supermagazinele și su- 
percoopurile din acest județ satis
fac cerințele cumpărătorilor, iar 
serviciile oferite de unitățile de 
alimentație publică sint dintre cele 
mai bune.

Printre magazinele reprezentative 
ale cooperației de consum din 
acest iudet se numără supercoopu- 
rile Nădlag. Buziaș si Lovrin cu 
suprafețe comerciale utile de 
peste 1 000 mp. care cuprind 
raioane alimentare cu autoser
vire. oroduse cosmetice si de par
fumerie. electrotehnice si de uz casnic, confecții—tricotaje etc. A- 
ceste unități au de asemenea cîte 
un restaurant, o cofetărie și un 
cafe-bar. în localitatea Recaș func
ționează, de asemenea, un complex 
comercial care are raioane de tex
tile, tricotaje, confecții, încălțămin-

te. precum și un restaurant cu 
terasă, unde se pregătesc preparate 
culinare cu specific

Unitățile turistice 
ției de consum din 
oferă condiții bune 
reconfortare. Astfel, la numai 9 km 
de orașul Lugoj, pe DN 
(Lugoj—Făget—Deva), într-o 
de dealuri și livezi, se află 
„Ana Lugojana". Complexul 
tic „Padeșul" din localitatea 
oferă, de asemenea, vizitatorilor 
săi camere confortabile cu încălzire 
centrală și un restaurant elegant, 
în orașul-stațiune Buziaș a fost dat 
in folosință, anul acesta, modernul 
hotel „Silagiu". Amplasat în veci
nătatea frumosului parc al stațiu
nii, unitatea dispune de camere 
confortabile cu încălzire centrală 
și un restaurant cu laboratoare 
proprii de cofetărie și carmangerie. 
Aceste unități 
cursul anului.

tn imagine: 
din Recaș.

bănățean.
ale coopera- 
județul Timiș 
de odihnă și

68 A 
zonă 

hanul 
turis- 
Făget

sînt deschise în tot

Complexul comercial
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t
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,05 _ '
11.40
11,55

12,10
16,00
16,05
16,35
17,05
18,50
19.05
19,30

Teleclnemateca
Corespondenții Județeni transmit. 
Din luptă șl din muncă noi Înăl
țăm comori. Recital ' 
tempo rană. 
Telex 
Telex 
Teleșcoală 
Imagini din Turcia 
Emisiune în limba 
Tragerea Loto 
Film serial pentru
Telejurnal

de poezie con-

germană.

copil: „Cuore*

19,50
20.00

20.20

experienței înaintate 
lumina normelor eticii și 

socialiste

Tribuna
Viața în 
echității___ ____
Film artistic: ,,O poveste simplă". 
Producție a studiourilor poloneze. 
Revista literar-artistică TV 
Telejurnal

Programul 2

17.00
17.15
18,00
18.20
19.15
19.30
19,50
20.00

20.30
20.55
21,25
21.30
21.55

Pe teme economice 
Portativ
Radar pionieresc
Ora veselă
Reportaj TV: Colegi 
Telejurnal
Tribuna experienței 
Stagiunea camerală 
viziunii
Baladă tn lemn 
Emisiune de știință 
Telex
Blocnotes — Informații 
Muzică ușoară

de generație

înaintate 
a Radi oțele-

I
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I
I

„Am citit de curînd la aoeas- 
tă rubrică nota cu titlul „Na
tura se amuză", în care se spu
nea că în județul Bihor. în gră
dina unui gospodar, s-au copt 
acum, în octombrie, căpșunile a 
doua oară in acest an. Ținem să 
vă dăm, la rîndul nostru, o veste 
și mai îmbucurătoare : la noi, 
în județul Satu Mare, belșugul 
căpșunilor de...
deci din a doua recoltă a anu
lui — se ridică la ordinul su
telor de tone. în fruntea clasa
mentului, deocamdată neoficial, 
al celor care au obținut cel mai 
mult „aur rubiniu" — cum li se 
spune căpșunilor pe la noi — se 
situează cooperativele agricole 
Turulung, Halmeu, Porumbești 
și Livada.

Consemnînd această veste, 
primită din partea inginerului 
Viorel Laza, directorul Comple
xului de legume ș! fructe Hal
meu — nu ne rămîne decit să 
facem o precizare : cind este 
„ajutată" de hărnicie, natura se 
amuză... din belșug.

octombrie

mal

Cine 
păzește... 
paznicii ?

O întrebare pe care am
pus-o in rubrica noastră, si dacă 
revenim acum asupra ei. o fa
cem in urma unei sesizări pri
mite din Constanța. Organele de 
miliție ale județului de pe ma
lul mării au întreprins o amplă 
acțiune de control privind mo
dul de organizare și executare 
a serviciilor de pază la unită-, 
tile economice din orașele si 
satele constănțene. Rezultatele 
controlului : 67 de paznici nu au 
fost găsiți la posturile lor. unii 
părăsindu-le. iar alții fiind in- 
tîrziati sau pur si simplu ab
senți nemotivați : 35 au fost gă
siți... in brațele lui 
2 iși împleticeau picioarele 
limba. Paznicii vinovați au 
sancționați, iar conducerile 
tăților respective au luat 
suri pentru a-i „păzi" 
bine.

Fără
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Morfeu ; 
șl 

fost 
uni- 
mă- 
mai

I
I
I

comentarii
La policlinica din Jimbolia. „ . __  __ _ ____  a

fost nășit un copil abia născut, 
părăsit de mama lui. Transpor
tat de urgentă la spital, datorită 
intervenției prompte a medici
lor. copilul a fost salvat, aflin- 
du-se in prezent, cum se spune, 
in afara oricărui pericol. tn 
schimb, in pericol se afla insăsi 
cea care-i dăduse viata, nemai- 
vorbind de actul necugetat pa 
care-l săvirșise. lată de ce, 
alertate, organele de miliție au 
reușit. într-un timp record, s-o 
descopere pe mama copilului, si 
să fie internată si ea. de 
gentă, în spital.

Neatenția
9

la volan

ur-

Un autotractor rămăsese 
pană la kilometrul 41+700 
raza comunei Ciochina, județul 
Ialomița. Conducătorul acestuia, 
grijuliu, l-a semnalizat cores
punzător, după care s-a apucat 
să repare defecțiunea interve
nită la motor. Deodată, s-a po
menit cu o izbitură puternică, 
în spatele autotractorului se 
oprise, avariată, autoduba 31— 
Ct—6575 a cooperativei mește
șugărești din Medgidia. Ce se 
întîmplase ? Șoferul de pe auto
dubă, Ion Dogaru. a condus ne
atent. fără să observe semnali
zările care indicau stationarea 
autotractorului. Din cauza ne
atenției lui însă, un pasager din 
autodubă și-a pierdut viata, iar 
un altul a fost rănit.

In 
pe

De la o sobă...
Maiorul Dumitru Ciucă, de la 

Grupul de pompieri al județu
lui Vrancea. ne istorisește o in- 
timplare cu urmări tragice pe
trecută în comuna Urecheștî, 
Pregătindu-se pentru o petrece
re. familia lui D.T. a început, să 
prepare mincarea intr-o bucă
tărie improvizată. în mijlocul 
încăperii au instalat o sobă, ale 
cărei burlane au fost scoase, 
tot printr-o spărtură improvi
zată în acoperiș. Peste noapte, 
din cauza sobei supraîncălzite, 
lăsată nesupravegheată, s-a a- 
prins bucătăria, după care focul 
s-a întins cu repeziciune spre 
o încăpere alăturată, unde dor
mea un bătrin în vîrstă de 70 
de ani. Din cauza arsurilor su
ferite și a intoxicării, deși a 
transportat .de urgentă la 
tal. omul n-a mai putut fi 
vat.

Pînă la

fost 
spi- 
sal-

ignat...
Președintele cooperativei 

consum 
Gheorghe 
„Locuind o 
noastră, Marin Geană din Bros- 
tovăț—Olt, a venit într-o zi la 
cooperativă și ne-a solicitat spri
jinul pentru creșterea a doi 
porci. Am încheiat contractul, 
i-am dat un avans de 1 200 
lei, dar după scurt timp, Geană 
a .dispărut cu porci cu tot. Sca
dența de livrare a grăsunilor a 
trecut, iar noi nu ne putem ono
ra acum obligațiile față de stat". 
Cine-1 întîlnește pe Geană să-i 
spună că e rugat să tragă cu 
coada ochiului la filele calenda
rului și să 
la... ignat.

Rubricâ 
Petre 
cu sprijinul corespondenților 
„ScIntell"

de 
din Rătești—Argeș,
Pisanu, ne scrie : 

vreme în comuna

nu mai aștepte pină
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realizata de 
POPA I
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Primire la Consiliul de Miniștri
Joi după-amiază, tovarășul Gheor- 

ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului. a primit pe prof. Ezio Cle
mentei, președintele Comitetului Na
țional pentru Energia Nucleară al 
Republicii Italia, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

In timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării dintre organismele și in
stituțiile de specialitate din Romăma 
și Italia, în domeniul aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare.

La primire au participat ing. Cor
nel Mihulecea, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

Au fost de față Ernesto Mario Bo-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de M, 

SO și 31 octombrie. In țară: Vreme rela
tiv caldă la început, apoi se va răci 
ușor, inceptnd din nordul țării. Cerul va 
li variabil. Innorări mai accentuate se

0 nouă formulă tehnică la tragerea specială
Pronoexpres

Administrația de Stat Loto Pro
nosport organizează la 30 octombrie 
1977 prima tragere specială Prono
expres după o nouă formulă 
tehnică.

Se acordă ca premii autoturisme 
."aria 1300“ și .,Skoda S 100“, 
excursii în R.P. Polonă — R.D. 
Germană — R. S. Cehoslovacă — 
R.P. Ungară sau bilete pentru tra
tament la Băile Felix, precum sl 
cistiaurl în bani — fixe si va
riabile.

Tragerea constă din 3 faze. In 
cadrul cărora se efectuează 8 ex
trageri. fată de 5 la tragerea spe
cială anterioară. Se extrag 45 de 
numere, fată de 31 la tragerile spe
ciale anterioare. Se atribuie cîsti- 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Nici o echipa nu se poate 
apăra fără să atace!

Reprezentativa națională de fotbal trebuie să-șl recapete spiritul ofensiv

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
In timpul șederii In țara noastră, 

delegația de specialiști italieni con
dusă de prof. Ezio Clementei a vizi
tat institute de cercetări din dome
niul nuclear și întreprind-eri con
structoare de mașini și a purtat dis
cuții privind colaborarea în folosirea 
energiei nucleare In scopuri pașnice.

Cu această ocazie a fost semnat 
Protocolul privind colaborarea pe pe
rioada 1977—1979 intre cele două or
ganisme naționale și înțelegerea pri
vind colaborarea directă intre insti
tute de cercetări și inginerie tehno
logică în domeniul nuclear din cele 
două țări.

vor produce tn nordul țării, unde vor 
cădea ploi slabe, locale. în rest, ploi 
Izolate. Vînt moderat, temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 2 
și plus 8 grade, iar maximele Intre 8 
și 18 grade, local mal ridicate tn sudul 
țării. Dimineața și seara ceată. In 
București: Vremea relativ caldă, apoi 
se va răci ușor. Cerul va fl variabil, cu 
Innorări mal accentuate cătoe sfirșitul 
intervalului, cind va ploua slab. Vint 
moderat, ceață slabă.

guri pe 14 categorii, cu 10 în plus 
tată de tragerile obișnuite Prono
expres.

Pe aceeași variantă pot fl obți
nute cîstiguri cumulate atît la două 
cit si la toate fazele tragerii (ulti
mul caz fiind valabil numai - pen
tru variantele de 15 lei), nrecum șl 
la diferitele extrageri din cadrul 
fiecărei faze.

Cîștigurile acordate la faza a 
It-a — suplimentară — se suportă 
din fond special.

Participarea se face ne bilete de 
B și 15 lei varianta simplă, achitată 
100 la sută sau 25 la sută. Biletele 
de 15 lei participă la toate ex
tragerile.

Vinzarea biletelor — pină simbătă 
29 octombrie 1977.

repriză — pentru oare nu pot fi fă
cute multe reproșuri echipei noastre. 
Dar nu este admisibil ca din cele 
90 de minute ale meciului să stai 
aproape tot timpul, deliberat, în 
propriul teren, să practici la nesfîr- 
Sit un ioc de apărare, să nu te afli 
nici măcar un sfert dLn cele 90 de 
minute de 1oc dincolo de linia de 
centru, să nu ameninți poarta ad
versă. să nu ridici adversarului pro
bleme de rezolvat I Este de la sine 
înțeles că nici o echipă, oricît de so
lidă ar fi în apărare — ceea ce. să 
recunoaștem, nu este cazul cu echipa 
noastră — nu poate scăpa oînă la 
urmă neînfrintă. dacă singurele el 
acțiuni ofensive intr-un meci Întreg 
aînt. cum au fost de data aceasta, o 
centrare șutată si un Sut ne lingă 
poartă 1

Răspunsul ce trebuie dat. din 
punct de vedere tehnico-tactic. este 
de ce n-a funcționat, practic, deloc 
contraatacul — pe care a mizat în
treaga concepție tn care a fost pre
gătit un asemenea examen fotbalis
tic în deplasare. S-a văzut limpede 
că apărătorii au muncit mult, s-au 
zbătut fără răsuflare, dar miilocasil 
nu și-au propus, ori n-au reușit să 
lanseze înaintași) cu mingi utile (in 
Unele perioade), n-au „lucrat" min
gile si n-au „tesut" cu calm si pre
cizie pasele (în alte perioade). îna
intașii — care au evoluat. în an
samblu, greoi, făcînd și multe, prea

• In prima zi a turneului Interna
țional de tenis de la Caracas, jucă
torul român Ilie Năstase l-a îhvins 
cu 4—6, 6—1, 6—4 pe campionul 
italian Adriano Panatta. Intr-o altă 
partidă, argentinianul Guillermo Vi
las la întrecut cu 6—1, 6—1 pe me
xicanul Raul Ramirez.

• Rezultate înregistrate In me
ciurile retur din primul tur al com
petițiilor europene de baschet inter- 
cluburi (echipele subliniate s-au ca
lificat pentru turul următor): „Cupa 
Cupelor" — masculin: Den Bosch 
(Olanda) — MTV Giessen (R.F. Ger
mania) 107—92 (52—38); Olympiakos 
Atena — Hapoel Tel Aviv 75—55 
(57—56); Viganello (Elveția) — Spar
ta Bertrange (Luxemburg) 92—83 
(48—39); ABC Viena — MAFC Buda
pesta 85—97 (39—48); Eveil Monceau 
(Belgia) — Soedertalje (Suedia) 
94—88 (47—49); B.C. Barcelona —
Milton Keynes (Anglia) 117—95 
(67—46); „Cupa Liliana Ronchetti" 
— feminin: Alcala (Spania) — STC 
Londra 74—70 (37—34).

• Echipa reprezentativă de rugbi a 
Noii Zeelande și-a început turneul 
in Franța, jucînd la Brlve ‘cu o se
lecționată regională. Rugbiștii neo
zeelandezi au obținut o victorie netă, 
cu scorul de 45—3 (11—3). Cel mal 
bun jucător al formației învingătoare 
a fost Lawrie Knight, autorul a trei 
spectaculoase „eseuri".

Sosirea în Capitală a unei delegații 
guvernamentale din R. P. Polonă cinema

Joi seara a sosit In Capitală o de
legație guvernamentală poloneză, 
condusă de Aleksander Kopec, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, care va participa la manifes
tările ocazionate de „Zilele econo
miei și tehnicii poloneze", organizate 
In țara noastră.

La sosire, oe aeroportul Otopeni.

Cronica
Delegația militară bulgară condusă 

de generalul de armată Dobri Diu- 
rov, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, minis
trul apărării populare al R. P. Bul
garia. care se află în tara noastră, 
a vizitat, miercuri si lol. o unitate 
economică din iudetul Dîmbovița. 
Academia militară, precum si Uni
tăți militare ale armatei Republicii 
Socialiste România.

Joi seara, ministrul apărării popu
lare al R. P. Bulgaria a oferit un 
dineu.

★
Cu nrileîul Zilei naționale a Tur

ciei. Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a orga
nizat, joi după-amiază, o manifestare 
culturală.

Ion Matei, cercetător 1a Institutul 
de studii sud-est europene, a pre
zentat. cu această ocazie, impresii de 
călătorie din Turcia.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă si cultură, un numeros public.

In Editura politică a apărut:

NAȚIUNE, STAT, DEMOCRAȚIE.
Colecția Documente 

ale Partidului Comunist Român. 
Culegere sintetică

multe greșeli tehnice elementare — 
au fost lăsati izolați, ei înșiși s-au 
lăsat izolați, în loc să participe cu 
convingere la joc.

Desigur, toate acestea reprezintă 
numai cîteva opinii care, considerăm 
noi, ar fi bine să-și găsească răs
punsuri constructive in analiza — re
petăm. mai exigentă — pe care fac
torii In drept, si cu datorii în acest 
sens o vor face jocului cu Spania. în 
perspectiva jocului cu IugoBlavia.

Sansa calificării rămine. totuși, de 
partea noastră, lntrucît — in situa
ția în care sl echipa României, si 
echipa Spaniei mai au de înfruntat 
același adversar — reprezentativa 
noastră are avantajul de a juca pe 
teren propriu. Pentru a putea fruc
tifica această din urmă șansă este 
necesar însă ca în partida de la 
București cu Iugoslavia reprezenta
tiva noastră să dovedească o capa
citate ofensivă mult sporită. Trebuie 
făcut totul centru sporirea forței de 
atac a selecționatei la 13 noiembrie, 
Inclusiv completarea lotului cu jucă
tori prin excelentă ofensivi — dacă 
se va simți nevoia !

Conducerea federației si antrenorii 
echipei naționale înțeleg, desigur. 
Importanta pregătirii în acest spirit 
a meciului cu Iugoslavia. Au. prin 
urmare. îndatorirea sl răspunderea 
să procedeze in consecință.

Gheorghe MITRO1

Hanul „Sălașul
Ca pretutindeni in tară, tn iude

tul Arad cooperația de consum a 
construit, in ultimii ani. in zone 
Ditoresti si pe trasee de largă cir
culație. noi unități turistice. Prin
tre acestea se numără si „Hanul 
de la răscruce" dat în folosință, 
de curînd. la 8 km de Arad, pe 
artera modernizată ce leagă Ara
dul de ounctul de frontieră Nădlac. 
Această unitate are camere elegan
te. cu două si trei paturi, dusuri 
cu aoă caldă. încălzire centrală, un 

oaspeții au fost salutați de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de comerț 
și industrie, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

zilei
A fost prezent Nahit Ozgiir. amba

sadorul Turciei la București.
★

Ieri seară, la Piatra Neamț a în
ceput a 5-a ediție a Festivalului tea
trului pentru tineret și copii, mani
festare de prestigiu devenită tradi
țională și care. în acest an. se des
fășoară sub semnul amplei acțiuni 
politice si cultural-educative de masă 
care este cea de-a II-a ediție a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". La festival participă 8 valo
roase trupe de actori din București. 
Iași. Sfîntu Gheorghe. Oradea. Pe
troșani și, bineînțeles, din orașul- 
gazdă, care vor prezenta zece spec
tacole de mare actualitate pentru 
formarea gustului estetic al publicu
lui spectator si. în mod deosebit, 
pentru educarea tineretului si co
piilor. In cadrul festivalului se vor 
organiza discuții pe marginea dife
ritelor spectacole, precum si un sim
pozion pe tema „Responsabilitatea 
politică si estetică a debutului in 
teatru".

„Dinamoviada“ de volei 
Echipele românești calificate 

pentru semifinalele 
competifiel

In sala Dinamo din Capitală au 
continuat ieri Întrecerile competiției 
internaționale de volei „Dinamovia- 
da“. în turneul feminin echipa Di
namo București a întrecut cu scorul 
de 3—0 formația Ujpest Dozsa Bu
dapesta. în urma acestei victorii, 
sportivele dinamoviste s-au calificat 
in semifinale. Alte rezultate : Dina
mo U.R.S.S. — Levski Spartak Sofia 
3—1 ; Gwardia Varșovia — Dynamo 
Berlin 3—1. Rezultate din turneul 
masculin: Gwardia Varșovia — Ujpest 
Dozsa Budapesta 3—0 ; Dinamo 
U.R.S.S. — Dinamo București 3—1 ; 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) — Dy
namo Berlin 3—0 ; Ruda Hvezda — 
Levski Spartak Sofia 3—1. Deși a 
pierdut meciul de ieri, echipa Dina
mo București s-a calificat pentru se
mifinalele competiției, care se vor 
desfășura astăzi cu începere de la 
ora 15.

Finalele vor avea loc sîmbătă 
după-amiază.

BASCHET
în cadrul primului tur al „Cu

pei campionilor europeni" la baschet 
masculin. Dinamo București a dat 
replica aseară — în sala Flo- 
reasca — echipei Mobilgirgi Varese, 
multiplă campioană a Italiei, cîstigă- 
toare a C.C.E. si a Cupei interconti
nentale. In prima repriză, baschet- 
baliștii noștri au lucat de la egal Ia 
egal cu celebrii lor adversari, con- 
ducînd chiar. la\ pauză, cu 42—41. 
După reluare însă au cedat pasul, 
echipa italiană cîstlgind in final cu 
80—68.

de la răscruce"
restaurant, o braserie, un cafâ-bar 
și o terasă.

Bucurestenilor care doresc să re
tină locuri la această unitate, pre
cum si la alte hanuri si cabane ale 
cooperației de consum le stă la 
dispoziție agenția de turism „Uni- 
versalcoon" deschisă în holul casei 
de bilete a Sălii Palatului, telefon 
14 52 09.

In imagine : Hanul „Sălașul de la 
răscruce".

• Regăsire: SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Ținutul uitat de timp: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
A A cincea pecete: CENTRAL — 
9.15; 11,45; 14,15; 16.45; 19,30.
• Căpitan Ia 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 1115; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici - 9,30; 11; 12,30; 14, Atit 
timp cît bate ceasul — 16; 18; 20: 
DOINA.
• Iarna bobocilor: MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15 ; 
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei: Timpuri NOI
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Johnny Chitară: FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Marele singuratic: COTROCENI
- io; 12; 14; 16; 18; 20, VOLGA
- 9: 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Cidul: BUCEGI — 8,45; 12;
15,30; 19.
• Atentatul de la Sarajevo: 
POPULAR - 15,45; 18; 20.
• Făgăduiala: BUZEȘTI — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA — 9. 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Roma, orele 11 — 9,45, Șapte 
mirese pentru șapte frați — 11,45; 
14, Casa mult visată — 16,15, Con
temporanul tău (ambele serii) — 
18,30: CINEMATECA.
• Buzduganul cu trei peceți: AR
TA — 9; 12,15; 15,30; 19, FEREN
TARI — 16; 19, GIULEȘTI — 9;
12,15; 15,30; 19.
• Pelerina roșie: DRUMUL SĂ
RII— 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint: 
FLOREASCA - 9; 11; 13; 15,30; 
18; 20.
• Hercule in centrul p&mfntului: 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru: PACEA — 16î 
19, COSMOS — 9.30; 15,30; 19.
• Vieți scurte: MUNCA — 9,30;
11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Zîna apelor — 9;, Spada neagră
— 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15: FLA
MURA.
• Judecătorul Fayard zis ,«Șe
riful": MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Pasărea albastră — 16, Amenin
țarea — 18; 20: PROGRESUL.
• Tom și Jerry — 9,30; 14;, Lo
godnic pentru Anna — 11,30; 16; 
18; 20: FLACĂRA.
• Salvați orașul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; .20.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare): Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19,30, (sala mică): 
Cîștigătorul trebuie ajutat — 19,30, 
(sala Atelier): Cine a tost Adam ?
— 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român): Concert simfo
nic susținut de Orchestra simfo
nică Prezidențială din Ankara 
(Turcia). Dirijor: Hikmet Șimșek. 
Solistă: Ayla Erduran — 20.
• Opera Română: Turandot — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei): Pescărușul
— 19.
O Teatrul Mic: Rețeta fericirii —
19,30. . . .
• Teatrul de comedie: Preșul —
19,30.
• Teatrul „Nottara* * (sala Maghe- 
ru): Jucătorii de cărți și Ursul —

Rezultatul de 0—2 eu care fotba
liștii noștri s-au întors din capitala 
spaniolă demonstrează încă o dată 
— dacă mai era nevoie — că o echi
pă nu poate, si nu trebuie, să se 
apere Ia nesfîrșit, sau, mal exact, nu 
poate să se apere fără să atace.

Această subliniere se impune 
acum nu pentru a admonesta iucă- 
torli. evoluția lor în această dificilă 
confruntare — evoluție nesatiafăcă- 
toare. sub așteptări, de,parte de po
sibilitățile lor — cît spre a sublinia 
cerința unei analize mai exigente a 
modului in care este selecționată si 
pregătită echipa națională, a modu
lui în care ea se exprimă oe teren. 
Comportarea nemultumitoare din 
partida amicală cu selecționata se
cundă a Poloniei, eșecul de la Ma
drid pun în evidentă că. Intr-adevăr, 
în procesul de pregătire. îndrumare 
și conducere a locului reprezentativei 
de fotbal este nevoie de mai multă 
exigentă din partea biroului federal, 
a tehnicienilor săi.

Este drept, condițiile si atmosfera 
în care a început la Madrid acest 
meci — care pentru fotbaliștii tării 
gazdă era absolut decisiv — au obli
gat pe reprezentanții noștri să abor
deze iocul cu prudentă, să închidă 
culoarele de atac pe unde s-ar fi pu
tut strecura adversarii, să se apere 
grupat si lucid. Dar aceasta numai 
In primele 15—20 de minute sau. 
cel mult, doar atît cît dura prima

« Campionatul diviziei A la fotbal 
se reia duminică, 30 octombrie, cu 
meciurile etapei a zecea.

Cele două partide din Capitală se 
vor disputa, la ora 15, după urmă
torul program: Sportul studențesc — 
F. C. Corvinul Hunedoara (stadionul 
Republicii) și Dinamo — F.C. Petro
lul Ploiești (stadionul Dinamo).

In țară se vor desfășura următoa
rele întîlniri: A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara; F.C. Argeș 
Pitești — F.C.M. Reșița; U.T. Arad
— Jiul Petroșani; F.C. Olimpia Satu 
Mare — F.C. Constanța; C.S. Tîrgo- 
viște — F.C. Bihor; Politehnica Iași
— Steaua; S.C. Bacău — Universi
tatea Craiova.

• Bazinul acoperit Floreasca din 
Capitală se va redeschide săptămîna 
viitoare. Ca de obicei, vor fi organi
zate cursuri de inițiere pentru copii 
și tot aici vor avea acces membrii 
asociațiilor sportive din întreprinderi 
și instituții, care practică înotul de 
agrement. înscrierile au început. Re
lații suplimentare la telefon 79 37 85.

• înaintea ultimei runde, în turneul 
internațional de șah de la Bar (Iu
goslavia) pe primul loc al clasa
mentului se află Ivanovici (Iugosla
via) cu 9 puncte, urmat de Smejkal 
(Cehoslovacia) — 8 puncte. Maestrul 
român Victor Clociltea, care a cîști- 
gat partida întreruptă în penultima 
rundă cu Adorjan (Ungaria), ocupă 
locul cinci, cu 6,5 puncte.

19,30.
• Teatrul Giuleștl : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30 (la uzina „Au
tobuzul") — Caractere — 15,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu": Neves
tele vesele din Windsor — 19,30. 
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Cîntece din prispa ca
sei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile mînzului — 17.
• Circul Bucurețști: Super-clrc
— 19,30.

„LE FIGARO" Calabria și „noua Mafie44
• Subdezvoltarea economică și obiective industriale abandonate ® „Ca 
ciuperci otrăvitoare pe putregaiul șomajului și mizeriei • Pentru un 

loc de muncă...
Trafic cu arme și cu droguri, ră

piri și alte acțiuni teroriste in Ca
labria... Această regiune sudică a 
Italiei a devenit placa turnantă a 
unei „noi Mafii" — un fel de „com- 
Danie multinațională a crimei" elibe
rată de ritualurile si practicile miste
rioase ale bătrinei ..Cosa nostra" si 
care lucrează ..ne baze industriale", 
cu un buget de peste 100 miliarde de 
lire.Incepînd din 1974, o bătălie intre 
mafioții „vechi" și cei „moderni", 
se desfășoară nu fără vărsare 
de singe — scrie cotidianul „Repu
blica". Dimpotrivă, răfuiala dintre 
unii și alții s-a soldat cu' 400 de 
morți, 2 000 de răniți grav și o sută 
de dispăruți, care, potrivit spuselor 
poliției, au fost pur și simplu lichi
dați pe Astromonte (un munte din 
regiune). Astăzi, vechea Mafie mai 
domină doar la nivel local și între
prinde numai acțiuni de mică anver
gură. In schimb „noua Mafie" s-a 
lansat in operațiuni cu mult mai am
bițioase șl mai primejdioase, îmbi- 
nind afacerile (construcții, import
export, cămătăria etc), cu traficul 
de tot felul și cu politica (finanțînd 
in scopuri bine determinate anumite 
grupuri extremiste).

Această organizație de stil nou 
recrutează cu ușurință cadre din rin- 
dul tineretului calabrez — a unul ti
neret fără orizont, constrins uneori să 
ucidă pentru un sac cu făină. Mize
ria, șomajul, teama sint cei mai buni 
aliați. „Trebuie sâ facem în așa fel

Cu prilejul apropiatei aniversări a

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunări
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, joi au avut loc la Hune
doara. Vaslui si Galați adunări fes
tive la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat. consiliilor județene 
A.R.L.U.S., ai altor organizații de 
masă și obștești, numeroși oameni ai 
muncii. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit : la adunarea de la Casa 
de cultură din Hunedoara, Brinco- 
veanu Pogea. prim-secretar al Co
mitetului municipal Hunedoara al 
P.C.R. ; la adunarea de la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Vaslui. Vasile Sbîrnu. secretar 
al Comitetului municipal Vaslui al 
P.C.R., și V. A. Moksin, consilier la 
Ambasada U.R.S.S. din București ; 
iar la adunarea de la întreprinderea 
mecanică navală din Galați. Gheor
ghe Bucșă, secretar al comitetului 
de partid al întreprinderii, și A. A. 
Isakov, adjunct al reprezentantului 
comercial al U.R.S.S. la București.

Vorbitorii au subliniat importan
ta istorică mondială a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, care 
a dus la făurirea primului stat so
cialist din lume, a inaugurat epoca

Vernisajul expoziției 
țara păcii și

In cadrul suitei de manifestări 
prilejuite de sărbătorirea celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, joi a avut 
loc, la Casa prieteniei româno-so- 
vietice din Capitală, vernisajul ex
poziției de fotografii „Uniunea So
vietică, tara păcii și socialismului", 
realizată de Agenția T.A.S.S.

Au participat tovarășii Mihal Da- 
lea, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Ilie Matei și Haralambie 
Alexa, adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Dumitru Ghișe, vicepreședin
te al Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, membri ai Biroului 
Consiliului general A.R.L.U.S.. acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Capi
tală.

Turneul Teatrului central de păpuși 
din U. R. S. S.

Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste prezintă cu prilejul 
manifestărilor complexe dedica
te celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la sala ansamblu
lui artistic „Rapsodia Română", 
București, strada Lipscani 53, 
joi 3, vineri 4 și sîmbătă 5 no
iembrie 1977. ora 20, Teatrul 
central de stat de păpuși din
U. R.S.S. cu spectacolul „Don 
Juan — 77", show muzical de
V. Livanov si G. Bardin.',Regia 
artistică : S.V. Obrazțov. Tea
trul va mai prezenta spectacole 
la 7—8 noiembrie în Sibiu, la 
Pitești în 10 noiembrie si la 
Constanta. în zilele de 12 si 13 
noiembrie.

Incit Mafia să nu mai fie singura in 
stare să ofere debușee pentru deznă
dejdea tinerilor" — spune Vincenzo 
Fanto, secretar al Federației provin
ciale a Partidului Comunist Italian.

...In Calabria există 200 000 de șo
meri și peste 75 000 de absolvenți cu 
diplome în căutarea, pentru prima 
dată in viață, a unui loc de muncă. 
Construirea uriașului complex side
rurgic Gioua Tauro. care ar fi trebuit să furnizeze 7 500 locuri de muncă, 
se află sub semnul întrebării. Ase
menea exemple de proiecte eșuate 
sint numeroase. Statul și industriașii 
ezită mai mult ca oricînd să inves
tească în această regiune dezmoște
nită și instabilă. Șl o fac cu atîta în- 
dirjire Incit săptămînalul „Espresso" 
se întreabă : „Mai există oare un 
program pentru Mezzogiorno

„Calabria este sufocată de mafie șl 
șomaj" — afirmă și „Corriere della 
Sera". Acest angrenaj Înfricoșător 
pare ineluctabil. Aici, scrie publica
ția milaneză amintită, se ucide pen
tru orice : pentru a se controla lici
tațiile industriale, pentru răpiri de 
persoane, în schimbul unor grase 
prețuri de răscumpărare, pentru he
gemonie tn ..onorabila societate" de 
pe versantul Ionian sau cel tirenianal 
lui Astromonte. Și, în fine, se ucide 
pentru un loc de muncă". De la în
ceputul acestui an, numai în provin
cia Reggio Calabria s-au comis 41 
de asasinate. 70 tentative de asasinat.

festive
revoluțiilor proletare, epoca trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism.

Ei au trecut apoi în revistă rea
lizările obținute de popoarele Uniu
nii Sovietice în diverse domenii de 
activitate în cele 6 decenii care au 
trecut de la victoria revoluției din 
octombrie, precum si succesele do- 
bindite de poporul român în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Evocînd cu satisfacție relațiile de 
prietenie, solidaritate șl colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele celor două țări, vorbi
torii au subliniat că în anii construc
ției socialismului aceste legături s-au 
dezvoltat continuu. La aceasta. o 
contribuție deosebită au adus-o tn- 
tîlnirile si convorbirile dintre tova
rășii Nlcolae Ceausescu și Leonid 
Ilici Brejnev. Declarația comună ro- 
mâno-sovietică. semnată la Bucu
rești. în noiembrie 11)76, care au. dat 
un nou sl puternic imnuls colabo
rării pe multiple planuri dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România 
și U.R.S.S., în interesul popoarelor 
celor două țări, al cauzei socialis
mului si păcii în lume.

în încheierea adunărilor, formații 
artistice de amatori au susținut 
spectacole.

„Uniunea Sovietică, 
socialismului**

Au fost de fatâ șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri al corpului diplo
matic.

La festivitate au vorbit Ion Cum- 
pănasu. director general al Agenției 
române de presă „Agerpres". mem
bru al Biroului Consiliului general 
A.R.L.U.S., și V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București. In cu- 
vintul lor. vorbitorii au subliniat în
semnătatea istorică a evenimentului 
aniversat, marile victorii obținute 
de popoarele Uniunii Sovietice in 
construcția socialismului si comunis
mului. Relevînd tradiționalele rela
ții dintre partidele, țările si popoa
rele noastre, vorbitorii au evidențiat 
importanța deosebită a contactelor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Leonid Ilici 
Brejnev în dezvoltarea acestor re
lații. (Agerpres)

Același teatru va prezenta 
sîmbătă 5 noiembrie 1977. ora 
16.30, în sala ansamblului ar
tistic „Rapsodia Română", un 
recital-concert susținut de Ser- 
ghei Vladimirovici Obrazțov, 
artist al poporului al U.R.S.S. 
La pian : Olga Obraztova. In 
program : romanțe. Versuri și 
fabule cu păpuși. Program pen
tru adulți. Recitalul-concert va 
mai fi prezentat la 8 noiem
brie în Sibiu sl la 13 noiembrie 
în Constanta.

In București., biletele se vlnd 
la casa de bilete A.R.t.A. din 
Calea Victoriei nr. 68-70. Iar în 
celelalte orașe — la agențiile 
teatrale.

o sută de violuri și o mie de furturi 
de tot felul.

Cinci sute de polițiști și jandarmi 
sint puși să-i hăituiască pe mafioți. 
Ei sint împărțiți în brigăzi speciale 
care operează în punctele cele mai 
fierbinți. Dar bilanțul acțiunilor lor 
nu este deloc spectaculos, ba, dim
potrivă, este descurajator. O oare
care reușită a constituit-o doar eli
berarea cu puțin timp in urmă a 
fiului unui medic răpit la 31 august. 
Dar între 28 iunie sl 11 septembrie, 
mafia calabreză a făcut alte sase ră
piri de ne urma cărora așteaptă să 
încaseze miliarde de lire ; in aceste 
cazuri, căutările au fast zadarnice.

Cotidianul „Republica" consideră 
că aceste răpiri în lanț dovedesc, 
între altele, o „foame de bani li
chizi", consecință directă a freneziei 
de plasamente și investiții care a 
pus stăpinire pe „noii mafioți". Se 
intîmplă adeseori ca beneficiile 
stoarse din traficul cu arme și dro
guri să nu ajungă pentru a finanța 
enorma mașină industrialo-crlminală 
pusă pe picioare.

Iată cum se prezintă la «cest în
ceput de toamnă peisajul calabrez. 
Este un peisaj neliniștitor in compa
rație cu care „ancheta parlamentară 
cerută de autoritățile locale asupra 
situației dificile din regiune" pare 
cam derizorie. Publicația „Espresso" 
a publicat în ultimul său număr un 
articol în care chema la o acțiune 
energică pentru curmarea acestei 
mafii „de o nouă factură".

• SPRE ADINCURILE 
PLANETEI. tn Azerbaidjan și 
In Peninsula Kola, regiuni din 
U.R.S.S. cu caracteristici geolo
gice foarte diferite, funcționea
ză două instalații de foraj la 
mare adîncime (15 km), adevă
rate uzine pentru explorarea 
adîncurilor. „Punctul" de spri
jin al turlei de foraj, care are 
înălțimea unul zgîrle nori, aco
peră o suprafață de cîteva sute 
de metri pătrați. Puterea ge
neratorilor principali este de a- 
proape 10 000 kW, iar cele pa
tru pompe pot pune în func
țiune adevărate rîurl. In clădi
rea spațioasă a sondei, de pro
porțiile unei hale de producție 
din cele mai mari, se află un 
atelier, Încăperi de locuit, o 

cantină. Procesele de producție 
au un Înalt grad de mecanizare 
și automatizare, ceea ce face 
ca această uzină prospectoare 
«ă aibă un personal restrîns 
— respectiv 60 de oameni. Geo
logii care lucrează pe instalația 
din Peninsula Kola au anunțat 
că ea funcționează perfect și că 
sapele au atins deja adincimea 
de 8 000 de metri.

• BIODINAMICA IN 
AGRICULTURA. -Către 0 
agricultură viabilă" — aceasta 
a fost tema unei conferințe 
științifice organizate de Fede
rația Internațională pentru pro
pagarea metodelor biologice in 
agricultură, care a avut loc de 
curlnd la Slssach (Elveția), 

Este pentru prima dată că agrn- 
biologi veniți din Întreaga lume 
au expus rezultatele experien
țelor lor de aplicare tn agricul
tură a sișțemelor biodinamice. 
Biodinamica presupune folosi
rea unor tehnici simple, fără 
Îngrășăminte chimice. Rezultate 
interesante au obținut in acest 
sens agrobiologii din Ebenrain 
(Elveția) și din Jaerna (Suedia), 
la culturile de grîu, orz, toma
te, morcovi. Specialiștii consi
deră că punerea la punct a 
unor astfel de metode ar fi 
deosebit de utilă în special în 
țările lumii a treia, care nu 
dispun de posibilități corespun
zătoare pentru chimizarea agri
culturii.

• PATRU LUNI DE... 
NOAPTE. La Siorapaluk, lo
calitate din Groenlanda, cea 
mai nordică așezare de pe glob, 
a început de săptămîna aceasta 
lunga noapte polară. Marți, 
soarele a strălucit cîteva clipe 
doar, după care a dispărut pen
tru patru luni. Cei 80 de locui
tori din Siorapaluk vor putea 
zări din nou soarele abia la 20 
februarie 1978. întunericul va fi 
deplin de pe la mijlocul lunii 
decembrie, cind nu se va mal 
putea distinge nimic fără aju
torul luminii artificiale.

• NAVETA SPAȚIALA 
AMERICANĂ „ENTER
PRISE" a trecut cu bine ulti
mul său test de zbor obișnuit. 
Naveta a încheiat astfel, la baza 
aeriană „Edwards" din Califor
nia, o serie de cinci zboruri 
autonome pentru înfăptuirea că
rora a fost de fiecare dată ri
dicată tn prealabil la altitudinea 
dorită de un avion „Boeing-747", 
de care s-a desprins apoi, pen
tru a reveni în zbor indepen
dent pe Pămlnt. Următoarea 
etapă a programului navetei 
spațiale va fi primul zbor în 

spațiul circumterestru, prevăzut 
să aibă loc în martie sau iunie 
1979. Această misiune urmează 
a fi realizată de un al doilea 
aparat, în prezent în stadiu de 
asamblare.

• ALCOOL IN MO
TOARE ? „Dacă nu aveți pe
trol, plantați trestie de zahăr !" 
Acest îndemn nu este o glumă, 
ci o recomandare serioasă pe 
care o face societatea franceză 
„Prodial" țărilor în curs de dez
voltare care nu dispun de re
zerve de aur negru. Societatea 
și-a propus să încurajeze utili
zarea alcoolului drept combus
tibil, in primul rînd în industrie, 
oferind modele de motoare ce 
funcționează pe bază de alcool. 
Intr-adevăr, alcoolul poate de

veni pentru cultivatorii de tres
tie de zahăr, sfeclă de zahăr 
sau manioc o adevărată sursă 
de devize. El poate asigura în
călzirea, iluminatul și în ace
lași timp carburantul necesar 
mașinilor. în plus, el prezintă 
marele avantaj de a fi nepoluant.

• APA ÎN ȚĂRILE 
EUROPEI OCCIDEN
TALE. Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa a încheiat 
de curind un studiu asupra 
perspectivelor pe care le oferă 
pînzele freatice din țările Pieței 
comune. Concluziile nu sint 
deloc optimiste : pe locuitor, a- 
ceste rezerve reprezintă o pă
trime din cantitatea de care dis
pun S.U.A. și o șesime din re

zervele U.R.S.S. Comisia preco
nizează elaborarea urgentă a 
unui plan vest-european de asi
gurare a necesarului de apă.

• REACȚIE ALERGI
CĂ A PLĂMINULUI. Se 
știe că organismul uman reac
ționează la unele medicamente 
prin erupții de natură alergică. 
S-a constatat însă că și plămînii 
sint foarte sensibili, semnalînd 
prin accese acute de tuse into
leranța la anumite preparate. 
Această hipersensibilitate pul
monară a fost evidențiată de 
medicii vest-germanl. Spre deo
sebire de astm, respectiva reac
ție alergică la nivelul plăminu- 
lui este vizibilă pe imaginile 
Roentgen.
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Dezbaterile din Adunarea Generală a O. N.U.

România se pronunță pentru retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupate 

și rezolvarea justă a problemei
poporului

NAȚIUNILE UNITE 27. — De la 
trimisul nostru special : Adunarea 
Generală a O.N.U. a încheiat dezba
terea asupra problemei Namibiei, 
urmînd ca cele opt proiecte de re
zoluții prezentate, vizind restabilirea 
cit mai grabnică a drepturilor inalie
nabile la autodeterminare și dezvol
tare de sine stătătoare ale poporului 
namibian — printre coautorii fiecă
ruia din aceste documente numărîn- 
du-se și România — să fie puse ul
terior la vot.

în continuare, a fost luat In dis
cuție punctul — introdus la cererea 
Egiptului — privind recentele mă
suri ilegale ale Israelului, prin care 
se urmărește schimbarea statutului, 
precum si a caracteristicilor geogra
fice si demografice ale teritoriilor 
arabe ocupate. Luînd cuvîntul, re
prezentantul României a arătat că 
regulile de drept internațional pro
clamă inadmisibilitatea dobîndirii de 
teritorii prin forță și obligația care 
decurge de aici de a se restitui toate 
teritoriile astfel ocupate.

România consideră — a continuat 
vorbitorul — că ocuparea de teritorii 
străine este In contradicție totală cu 
principiile Cartei Națiunilor Unite 
Si cu prevederile altor documente 
fundamentale ale organizației mon
diale. In plus, șl evoluția situației 
din Orientul Mijlociu a confirmat-o ; 
ocuparea de teritorii străine pro
voacă o stare de încordare, confine 
pericolul unor noi conflicte și con
stituie o sursă permanentă de violare

Aspră condamnare 
a măsurilor represive 

din Africa de Sud

a drepturilor fundamentale ale omu
lui. De aceea. România a subliniat în
totdeauna necesitatea evacuării teri
toriilor arabe ocupate si a unei rezol
vări juste a problemei poporului pa
lestinian, care să-i permită acestuia 
să-și decidă singur soarta, să-și 
stabilească un stat propriu, liber și 
independent și să se bucure de toate 
drepturile care decurg din această 
calitate.

Subliniind că măsurile luate in ul
timul timp de autoritățile israeliene 
în teritoriile arabe ocupate contravin 
îndatoririlor ce le incumbă in virtu
tea regulilor de drept internațional, 
vorbitorul a arătat că, după părerea 
României, aceste măsuri reprezintă 
acte cu serioase implicații, ele con
stituie o nouă sursă de alimentare a 
conflictului din regiune, de adîncire 
a neîncrederii și aduc grave preju
dicii intereselor popoarelor din 
această zonă, ridicînd noi obstacole 
în calea unei rezolvări politice, paș
nice a conflictului din Orientul Mij
lociu.

România, care a dezaprobat întot
deauna actele și măsurile prin care 
se urmărește modificarea statutului 
teritoriilor arabe ocupate, se pro
nunță cu fermitate pentru punerea 
în aplicare a rezoluțiilor O.N.U. re
feritoare la respectarea drepturilor 
omului în teritoriile arabe ocupate.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat că obiectivul principal ■ al 
O.N.U. trebuie să fie acela de a de
termina o rezolvare de ansamblu a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la restabilirea legalității 
și restituirea teritoriilor ce aparțin 
altor popoare. In acest spirit, dele
gația română sprijină proiectul de 
rezoluție, prezentat de un număr de 
delegații, precum și orice alte pro
puneri inspirate din dorința de a 
menține și spori șansele unei regle
mentări juste și durabile a conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

Reuniunea de la Belgrad 

înfăptuirea securității 
europene reclamă 

continuitatea eforturilor 
multilaterale ale statelor 

participante 
Intervenția șefului delegației 

României
BELGRAD. — Trimisul special 

Agerpres transmite : în cadrul lucră
rilor reuniunii de la Belgrad si-a 
început activitatea si orcanul de 
lucru privind urmările Conferinței 
pentru securitate si cooperare în 
Europa.

în_ intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. a prezentat ne larg concepția 
tării noastre privind continuitatea 
procesului multilateral început de 
Conferința general-europeană si în
semnătatea ne care România o acor
dă asigurării. în cît mai bune con
diții. a dezvoltării si adîncirii acestui 
proces. Ca atare, reuniunea de la 
Belgrad are sarcina de a stabili or
ganizarea in viitor a unor noi reu
niuni similare, care să aibă loc pe
riodic. în diferite țări participante, 
conform principiului rotației. De ase
menea, vor trebui convenite grupe si 
comitete de experti ne teme- de in
teres comun din diferite domenii de 
activitate, precizate în Actul final, 
care să înceapă să-si desfășoare ac
tivitatea dună încheierea reuniunii 
de la Belgrad si să poată raporta 
asupra activității lor la următoarea 
reuniune a reprezentanților statelor 
participante. în sfirsit. nu va 
trebui pierdută din vedere nici 
posibilitatea organizării unei a doua 
conferințe general-europene. atunci 
cînd cerințele întăririi securității si 
dezvoltării cooperării ne continent 
vor face necesară o asemenea con
ferință pentru a duce mai departe 
proeesul început.

în. aceeași ședință au mai luat 
cuvintul repreze.ntii.ntii Spaniei. Po
loniei. Maltei, Suediei, Finlandei si 
U.R.S.S.

BONN

Convorbiri economice româno—vest-germane
BONN 27 (Agerpres). — Tovarășul 

Ion Pățan. vicenrim-minist.ru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. a avut ioi la Bonn o între
vedere cu Otto Graf Lambsdorff, 
ministrul economiei al R. F. Germa
nia. Cu acest nrilei au fost abordate 
probleme ale relațiilor economice si

de cooperare dintre cele două state, 
precum si posibilitățile de cooperare 
pe terte piețe. Au participat Martin 
Gruner, secretar de stat parlamentar, 
președintele părții vest-germane în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, industrială si 
tehnică, precum si Ion Morega. am
basadorul tării noastre la Bonn.

Seminar consacrat necesității instaurării■
unei noi ordini economice internaționale

BOGOTA 27 (Agerpres). — Mi
nistrul columbian al educației, Ra
fael Rivas Posada, a inaugurat la 
Bogota Seminarul privind necesita
tea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, reuniune or
ganizată de Asociația Națională a 
Instituțiilor Financiare (A.N.I.F.) în 
cooperare cu Biroul U.N.E.S.C.O. 
pentru Columbia.

în discursul său. ministrul colum
bian a menționat că „umanitatea nu 
a încetat niciodată, de-a lungul is
toriei, să-și manifeste nemulțumirea 
față de ordinea existentă a lucruri

lor si dorința ca aceasta să fie în
locuită printr-o nouă ordine. mai 
echitabilă si mai justă, mai aproape 
de necesitățile și aspirațiile sale". 
Vorbitorul a arătat că actuala ordine 
internațională a fost contestată pre
tutindeni în lume, inclusiv de unele 
state din grupul privilegiaților. „De 
aceea — a spus ministrul colum
bian — dacă ideea unei noi ordini 
a vizat la Început cu precădere do
meniul economic, astăzi ea s-a extins 
și la alte sectoare ale vieții sociale, 
constituind o necesitate stringentă și 
generală".

MADRID

Semnarea programului comun stabilit de premierul 
spaniol cu liderii principalelor partide politice

MADRID 27 (Agerpres), — Pre
ședintele guvernului spaniol. Adolfo 
Suarez, si liderii principalelor parti
de politice reprezentate in parlament, 
au semnat joi. în cadrul unei cere
monii desfășurate la sediul forului 
legislativ suprem, programul comun, 
stabilit cu prilejul întrevederilor des
fășurate la Palatul Moncloa. care 
cuprind o serie de măsuri destinate 
continuării procesului de democrati

zare a vieții politice spaniole. Prin
tre aceste măsiuri figurează elimina
rea unor prevederi ale legii privind 
ordinea publică, limitarea atribuțiilor 
tribunalelor militare si sporirea ga
ranțiilor privind dreptul apărării în 
justiție. Programul prevede, de ase
menea, abolirea ultimelor rămășițe 
ale legislației perioadei de dictatură 
cu privire la libertatea presei.

Vizita delegației P. C. R. in Italia
ROMA 27 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Leonte Răutu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al CtC. al P.C.R.. care face o vizită 
în Italia, la invitația Partidului So
cialist Italian, a avut o întîlnire cu 
Bettino Craxi. secretar general al 
P.S.I.. Enrico Manca, vlce-secretar 
general, cu alti membri ai Direcțiunii 
si Secretariatului P.S.I.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis secretarului general al P.S.I. un 
cald mesaj de salut. Bettino Craxi a 
transmis, la rindul său. un cordial 
mesaj de salut tovarășului Nicolae 
Ceausescu, evocând cu satisfacție în

tâlnirea si convorbirile avute cu 
secretarul general al P.C.R.. moment 
de referință în dezvoltarea raportu
rilor de colaborare sl prietenie între 
cele două partide.

în cadrul întîlnirii s-a făcut o In
formare reciprocă cu privire la acti
vitatea P.S.I. si P.C.R.. relevindu-se. 
în același timp, cu satisfacție, evo
luția pozitivă a relațiilor dintre ță
rile si popoarele noastre. S-a proce
dat la un schimb de vederi asupra 
problemelor actuale ale situației in
ternaționale.

întilnirea. la care a participat am
basadorul tării noastre în Italia. Ion 
Mărgineanu. s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

LANSAREA RACHETEI GEOFIZICE 
„VERTIKAL-6"

Aparatura științifica a fost realizata de specialiști din mai 
multe țări socialiste, între care și România

MOSCOVA. In
conformitate cu pro
gramul de colaborare 
a unor țări socialiste 
in domeniul cercetării 
și utilizării spațiului 
extraatmosferic in sco
puri pașnice, pe teri
toriul părții europene 
a Uniunii Sovietice a 
avut loc lansarea, la 
altitudinea de 1500 
km, a rachetei geofi
zice „Vertikal-6". des
tinată continuării cer
cetării complexe a at
mosferei și ionosferei 
Pământului, precum și

a interacțiunii emisiu
nilor pe unde ultra
scurte ale Soarelui cu 
atmosfera Pămintului.

In timpul zborului 
rachetei geofizice
„Vertikal-6" s-au e- 
fectuat măsurători te
restre ale diferiților 
parametri ai ionosfe
rei. In același timp, in 
zona lansării rachetei 
geofizice „Vertikal-6" 
s-au efectuat lansări 
de rachete meteorolo
gice in scopul efectu
ării unor măsurători 
complexe asupra dife-

riților parametri ai 
atmosferei, precum și 
al elaborării de noi 
metode și sisteme de 
sondare prin rachete 
a atmosferei înalte. 
Aparatura științifică 
pentru acest experi
ment complex a fost 
realizată de specialiști A1' 
din Bulgaria. Cehoslo
vacia, R.D. Germană, 
Polonia. România, Un
garia și U.R.S.S.

Organizațiile științi
fice ale țărilor parti
cipante la experiment 
au început prelucrarea 
informațiilor obținute.

Legalizarea Partidului Comunist Dominican
SANTO DOMINGO. — Congresul 

Republicii Dominicane a aprobat o 
lege în baza căreia Partidul Comu
nist Dominican este proclamat legal. 
Legea a fost prezentată în parlament 
de către președintele republicii, 
Joaquin Balaguer.

P.C. Dominican a fost înființat in 
1944. Pînă in 1965 s-a numit Partidul 
Socialist Popular Dominican. Din 
1947 s-a aflat in ilegalitate. Se
cretar general este Narciso Isa 
Conde.

Agențiile internaționale de presă 
transmit că autoritățile rasiste sud- 
africane continuă arestările în ria
dul populației de culoare, care de
monstrează împotriva măsurilor re
presive arbitrare adoptate în ultima 
perioadă de regimul de la Pretoria 
Aceste măsuri au stârnit un val de 
proteste in lumea întreagă. Astfel, 
miercuri, guvernul Canadei a ex
primat un protest oficial în legătură 
cu recrudescenta represiunilor rasiale 
comise de regimul minoritar de la 
Pretoria împotriva populației afri
cane majoritare si a persoanelor si 
organizațiilor cu vederi democratice 
din această țară. în aceeași zi. Sub
comitetul pentru Africa al Comisiei 
pentru relații internaționale a Ca
merei Reprezentanților a Congresu
lui american a adoptat o rezoluție în 
care condamnă intensificarea actelor 
de represiune ale regimului sud-afri- 
can Împotriva populației africane 
majoritare.

★
Cele trei țări africane membre ale 

Consiliului de Securitate — Benin. 
Jamahirla Arabă Libiană Populară 
Socialistă si Mauritius — au prezen
tat, în cadrul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate privind situația din 
Africa de Sud, un număr de patru 
proiecte de rezoluție. într-unul din 
acestea se condamnă regimul de la 
Pretoria pentru actele de violentă 
împotriva populației de culoare, ce- 
ri.ndu-1 să pună capăt acestor activi
tăți si să elibereze toate persoanele 
deținute pe motiv că s-au opus po
liticii de apartheid.

agențiile de presă transmit:
Președintele Uruguayu- 

lui a primit pe ambasado
rul României 13 Montevideo, 
Valeriu Pop, cu ocazia încheierii mi
siunii sale in această țară. în cursul 
întrevederii dintre președintele Apa
ricio Mendez și ambasadorul român 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor dintre România și Uruguay, în
deosebi cele privitoare la dezvoltarea 
schimburilor și cooperării econo
mice.

A 50-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. 
pentru industria carboniferă a avut 
loc in orașul cehoslovac Ostrava. Au 
fost examinate probleme legate de 
elaborarea programelor speciale de 
colaborare pe termen lung în partea 
referitoare la industria carboniferă, 
de colaborarea tehnico-științifică și 
în domeniul prognozării.

Lucrările sesiunii Sei
mului R. P. Polone s au des- 
chis la 27 octombrie la Varșovia. La 
lucrări participă Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. a.l P.M.U.P.. 
alți conducători de partid și de stat 
polonezi.

Retragerea unei părți a 
personalului militar turc 
din Cipru. Ankara s-a anun
țat că personalul militar care admi
nistrează aeroportul Ercan. aflat în 
zona cipriotă-turcă a Ciprului, va fi 
retras și adus in Turcia. Aeroportul 
va fi administrat de Către autorități 
ale comunității cipriote-turce. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
greco-cipriot a declarat, la Nicosia, 
că retragerea unei părți a persona
lului militar turc din zona cipriotă- 
turcă nu schimbă situația din Cipru.

Ambasadorul R.P. Chine
ze la Moscova, Uan Iu_pin- a 
făcut, la 27 octombrie, o vizită pre
ședintelui Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S.. A. Șiti- 
kov, anunță agenția T.A.S.S.

Conferința organizaților 
de radiodifuziune și televi
ziune din țările nealiniate. 
La Saraievo au început joi lucrările 
primei conferințe a organizațiilor de 
radiodifuziune si televiziune din ță
rile nealiniate. Din tara noastră parti
cipă, în calitate de observator, o de

legație a Radiotelevizlunii. condusă 
de Vasile Mușat. director general. în- 
tr-un mesaj adresat conferinței, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a relevat că asistenta mu
tuală si cooperarea in acest dome
niu vor contribui la transformarea ra- 
dioteleviziunii într-un instrument pu
ternic al popoarelor țărilor nealinia
te in lupta lor pentru emancipare si 
relații internaționale echitabile.

Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia, orSanism special al 
O.N.U. din conducerea căruia face 
parte, după cum se știe, si România, 
a ținut ioi o ședință solemnă pent™ 
a marca începutul săptăminii de so
lidaritate cu poporul namibian si cu 
mișcarea sa de eliberare — Organ (zar 
tia Poporului din Africa de Sud-Vesț 
(S.W.A.P.O.).

Vizita unei delegații eco
nomice americane în Cuba. 
Un grup de oameni de afaceri si 
conducători de întreprinderi din 
S.U,A„ reprezentând 35 firme din 
statul Massachusetts, se află în vi
zită în Republica Cuba. Delegația, 
condusă de viceguvernatorul statului. 
Thomas .O’Neill, a avut convorbiri 
cu oficialități ale tării-gazdă privind 
posibilitățile realizării unei coope

rări între firmele respective si între
prinderi de specialitate cubaneze.

Pregătiri pentru Congre
sul sindical mondial.
Budapesta s-au desfășurat lucrările 
sesiunii biroului Federației Sindicale 
Mondiale. Pe ordinea de zi au figu
rat probleme legate de pregătirea ce
lui de-al IX-lea Congres sindical 
mondial, care urmează să aibă loc 
în perioada 16—23 aprilie 1978 la 
Fraga. Din tara noastră la lucrările 
sesiunii a participat o delegație con
dusă de Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Tratative între R.D.G. si 
R.F.G. La Berlin au început trata
tive intre Republica Democrată Ger
mană si Republica Federală Germa
nia cu privire la extinderea circula
ției rutiere între cele două state.

Secretarii celor două 
părți ale Comisiei mUitare 
de armistițiu s*au întilnit 13 
Panmunjon. în. cursul întâlnirii partea 
R.P.D. Coreene a protestat împotriva 
violării, de către regimul de la Seul, 
în repetate rinduri. in ultimele pa
tru luni, a prevederilor acordului de 
armistițiu și a denunțat acțiunile mi
litare ale regimului sud-coreean, ce- 
rindu-i acestuia să pună capăt ime
diat provocărilor de război în sudul 
Coreei si in zona demilitarizată.

PE PLATOURILE DIN HOLLYWOOD
PROTAGONIȘTI

Platouri de filmare 
ale celebrului „Metro 
Goldwyn Mayer", pe 
care le-am văzut, nu 
demult, in „A fost 
cindva un Hollywood", 
au devenit... terenuri 
de tenis ; altele vor 
ceda in curind locul 
unor mari complexe 
imobiliare ; orășelul 
nu mai puțin celebre
lor studiouri „20-th 
Century Fox" este 
deja înghițit de edifi
cii cu altă destinație.

Se pregătesc oare 
decorurile pentru o 
superproducție reali
zată in colaborare de , 
cele două mari com
panii cinematografi
ce ? Nu, nu este vorba 
de un scenariu care 
ar antrena asemenea 
mari schimbări de de
cor. Este vorba de un 
scenariu mai aparte, 
un scenariu încă ne
scris. Protagoniștii 
săi ? 80 la sută 
personalul celor 
vestite studiouri 
lume își câștigă 
prezent existenta

din 
mai 
din 

in 
ca

Al UNUI SCENARIU NESCRIS
coa-zidari, zugravi, 

fori, cosmeticienl, de
coratori de ocazie, in 
imprejurimile miticu
lui centru al cinema
tografiei americane, in 
speranța că roata no
rocului va aduce vre
muri mai bune pentru 
ei.

Deocamdată. stag
nare : in cursul ulti
mului an. in total 134 
pelicule de lung-me- 
traj, cifră simțitor mai 
mică decit, de pildă, 
in 1951, cind s-au rea
lizat 391 de filme. 
Doar din cind in cind, 
ca o mlpîire de viată 
intr-o lungă agonie, 
orășelul legendar mai 
plămădește cite un 
film de succes, bună
oară „Rochie" 
„Războiul 
Din vechile 
doar două 
fac afaceri mai bune : 
„Universal", care tur
nează îndeosebi pen
tru televiziune, și stu
diourile „Wait 
nep", ale căror 
ducții, foarte i

sau 
stelelor", 
imperii, 

companii

! Dis- 
pro- 

gustate

de public, aduc veni
turi. Acestea sint insă 
excepții 
vada că 
și-a dat 
fie tul.

In fond, actualul . 
maj de la Hollywood 
este, ca și in urmă cu 
decenii, un sensibil 
indicator de criză. Iar 
dacă cifrele sint mult 
mai mari decit in alte 
sectoare, este pentru 
că acest „barometru" 
relevă complexitatea 
crizei, care afectează, 
pe lingă economie 
și cultura, pe 
nivelul de trai 
rial al maselor 
cel spiritual.

Adevărat este și 
faptul că. după sezoa
ne înnorate. Holly- 
woodul a cunoscut 
din nou perioade în
sorite. Este si speran
ța cu care multi din 
cei care simt vocația 
artei continuă să bată 
la porțile sale...

care fac 
„uriașul" 
cu totul

do- 
nu 

su-

șo-

lingă 
mate- 
Si pe

Ioana BARBAT

TRANSFORMĂRI STRUCTURALE, PROCESE ÎNNOITOARE PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII

AFRICA — intre „anul eliberării" și orizonturile anului 2000
Concluziile și previziunile unui recent studiu al O. N. U.

De peste un deceniu și jumătate, Africa își scrie sub ochii noștri 
istoria nouă a independenței, a dezvoltării libere, de sine stătătoare. Din 
1960, supranumit „anul Africii", ca urmare a avîntului eliberării, șl pină 
in zilele noastre, cind „continentul negru" este angajat in lupta pentru 
sfărimarea ultimelor cătușe ale rasismului și. colonialismului, un ade
vărat anotimp al creșterii a înnoit peisajul economic dintre oceanele 
Indian și Atlantic. In ce stadiu a ajuns dezvoltarea economiei tinerelor 
state africane ? Ce orizonturi se deschid pentru evoluția viitoare, pină 
in anul 2000, a continentului ? La aceste întrebări răspunde, cu date și 
argumente statistice edificatoare, „Studiul preliminar asupra tendințe
lor și perspectivelor pe termen lung ale dezvoltării economice a Africii", 
dat recent publicității de secretariatul Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa. ,

în primele capitole sint prezentate 
caracteristicile principale ale tablou
lui economic al Africii pe parcursul 
ultimului deceniu si jumătate. Stu
diul subliniază faptul că. in pofida 
unor progrese importante înregistra
te de statele africane pe calea asigu
rării independentei lor economice, 
creșterea produsului intern brut, a 
venitului national, a exporturilor si 
importurilor lor continuă să fie 
profund contracarată de „fluctuațiile 
ciclice care afectează economia prin
cipalelor țări capitaliste". Cu deose
bire, au exercitat o inriurire negati
vă asupra economiilor africane feno
menele de criză manifestate cu viru
lentă în ultimii ani (1975 si 1976) pe 
scena economică occidentală. Astfel, 
in perioada 1960—1975. produsul in
tern brut pe ansamblul celor 45 de 
țări africane în curs de dezvoltare a 
sporit în medie cu numai 4.5 la sută 
pe an, în timp ce obiectivul minim 
corespunzător stabilit, conform stra
tegiei internaționale vizind reducerea 
decalajelor economice dintre state, 
în cadrul „celui de-al doilea'deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvol
tare". este de 6 la sută. în anii ’75 
și ’76. acest spor abia a depășit nive
lul de 2 la sută.

„Radiografia" statistică a expertilor 
O.N.U. arată că slăbirea considera
bilă a ritmului dezvoltării s-a dato
rat. în principal, creșterii cu totul 
Insuficiente a producției agricole în 
țările continentului — un ritm mediu 
de 2,3 la sută în ultimii 15 ani. 
Agricultura deține o pondere de a- 
proape 30 la sută în structura produ-

sului total brut al Africii, de produc
ția acestui sector depinzind in mod 
nemijlocit existenta a circa 80 la 
sută din totalul populației africane, 
în 14 țâri considerate cele mai să
race (care numărau 96 de milioane 
de locuitori în 1970, adică circa o 
treime din populația „continentului 
negru"), producția agricolă aproape a 
stagnat. înregistrind un „spor" me
diu anual de 0,4 la sută, ceea ce a 
generat o adevărată criză alimentară, 
a agravat subnutriția si inegalitățile 
in venituri.

Analizând cauzele acestei situații, 
studiul menționează. în afara condi
țiilor climatice nefavorabile din ulti
mii ani. acțiunea de durată a urmă
torilor factori : ineficienta mijloace
lor administrative, elaborarea și în
făptuirea în mod defectuos a planifi
cării, lipsa unor structuri social-eco- 
nomice corespunzătoare. „Fondurile 
consacrate dezvoltării agricole a 
Africii — relevă studiul — sint in 
creștere, dar încă insuficiente, dato
rită marilor cheltuieli de dotare teh
nică necesare pentru a cultiva noi te
renuri. Se estimează că pînă la 90 
la sută din păminturile utilizabile 
sint neproductive la ora actuală, ca 
urmare a prezenței muștei tete și 
altor flageluri, precum și datorită 
unei proaste gospodăriri a apei".

în schimb, producția industrială a 
Africii a înregistrat, in ultimii 15 ani. 
un ritm mediu anual de 7.6 la sută, 
apropiat nivelului prevăzut (8 ia 
sută). Cu toate acestea, continentul 
african furnizează doar 8 Ia sută din 
producția industriei prelucrătoare pe

ansamblul „lumii a treia". Asia si 
America Latină realizind 37 la sută 
și respectiv 55 la sută. Documentul 
O.N.U. relevă persistenta disparităti- 
lor de creștere între țările africane 
și in domeniul industrial : dacă in 
țările exportatoare de petrol ritmul 
mediu s-a situat în jur de 13.7 la 
sută, in celelalte țări africane ritmul 
înregistrat a fost de 5,4 la sută.

Numeroși factori au frinat proce
sul de industrializare in Africa. în 
acest sens, autorii studiului aduc, in 
discuție. între altele, următoarele 
probleme : utilizarea incompletă a

mintului la nivel de școală primară ; 
dar în țările sărace efectivul inserts 
nu depășește jumătate din numărul 
celor de virstă școlară. In majorita
tea țărilor, serviciile sanitare sint 
insuficiente. Șomajul total și parțial 
tinde să se agraveze în țările cu rit
muri lente de creștere".

Pe baza extrapolării acestor ten
dințe si a orientărilor politice actua
le din țările africane, expertii O.N.U. 
pun in evidentă citeva cifre esențiale 
referitoare la dezvoltarea economică 
a Africii in următoarele decenii. 
Astfel, se anticipează că creșterea

• „Radiografii" statistice evidențiază cauzele înceti
nirii ritmului de creștere • Grave rămîneri în urmă, 
dar și importante resurse nevalorificate în agri
cultură © Procesul de industrializare sub semnul 
disparităților ® O cerință urgentă: instaurarea unei 

noi ordini economice internaționale

capacităților industriale datorită 
unei piețe interne cu o slabă putere 
de absorbție si a unor costuri de pro
ducție ridicate : dificultățile de apro
vizionare a unităților de prelucrare 
a producției agricole din cauza stag
nării relative a acestui sector : proli
ferarea obstacolelor in calea exportu
rilor țărilor în curs de dezvoltare pe 
piețele țărilor capitaliste ele.

Ca un corolar al acestor tendințe, 
grupul țărilor africane neexportatoa
re de petrol acuză o creștere de pes
te 30 de ori a deficitului balanței co
merciale externe — de la 0.2 miliar
de dolari in 1960 la 6.3 miliarde do
lari în 1975. Iar deficitul balanței de 
plăți externe ne ansamblul statelor 
africane s-a mărit de 5 ori. atingînd 
în prezent peste 9.5 miliarde dolari.

Cum se prezintă Africa pe plan 
social ? Studiul Comisiei O.N.U. no
tează : „Efectivul școlar înscris a 
crescut relativ rapid, o tară din cinci 
a atins practic generalizarea învătă-

produsului intern brut se va accelera 
si va atinge, pină la sfirsitul mile
niului, un ritm mediu de 5,5 la sută 
pe an ; ritmul corespunzător țărilor 
exportatoare de petrol va fi de 7.5 la 
sută. Ca urmare. ponderea acestor 
state în produsul brut al continentu
lui ar creste de la 34.5 la sută in 
1975 la 52 la sută în anul 2000. „Per
spectivele de creștere economică a 
regiunii în ansamblul său sint însă 
puțin strălucite, dacă lăsăm de o 
parte principalele state exportatoare 
de petrol și cele cinci țări cu un ve
nit pe locuitor de peste 300 de do
lari. Pentru țările cele mai puțin 
avansate, situația actuală și perspec
tivele de viitor sint extrem de defa
vorabile" — remarcă lucrarea. Potri
vit calculelor, s-ar putea ca grupul 
celor 14 state cu venit național pe 
locuitor sub 100 de dolari să nu mar
cheze nici un progres pină în anul 
2000. ponderea lor în produsul brut 
al continentului urmînd să scadă de

la 15 la sută in 1970. la 6 la sută în 
anul 2000.

în această perspectivă. concluzia 
fundamentală a studiului este formu
lată cu deplină claritate : „Este im
perios necesar să se instaureze o 
nouă ordine economică in fiecare 
tară africană, precum si o nouă or
dine economică regională, bazată ne 
principiul autonomiei colective. Nu
mai astfel instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, la 
care aspiră actualmente țările africa
ne. va putea avea toate efectele 
scontate la nivelul continentului".

Lucrarea elaborată de Comisia Eco
nomică a O.N.U. pentru Africa pro
pune un șir de măsuri vizind înfăp
tuirea următoarelor obiective de ba
ză : consolidarea independentei eco
nomice ; orientarea cu precădere a 
procesului de industrializare în di
recția valorificării materiilor prime 
disponibile pe continent ; restructu
rarea de urgentă a sectorului agri
col ; intensificarea cooperării econo
mice interafricane.

Gama măsurilor preconizate cu
prinde. între altele : dezvoltarea ace
lor ramuri industriale de bază care 
să antreneze, totodată, avîrit.ul altor 
industrii si sectoare economice: creș
terea producției mijloacelor de pro
ducție in vederea reducerii importu
rilor : accelerarea industrializării zo
nelor rurale ; extinderea industriei 
manufacturiere pe baza prelucrării 
tot mai largi a materiilor prime ne 
pian local ; ridicarea productivității 
muncii in agricultură : adaptarea în
vățământului la cerințele producției : 
restructurarea comerțului internatio
nal in vederea eliminării obstacole
lor din calea schimburilor si adopta
rea de planuri de stabilizare si de 
gestiune a produselor de bază : am
plificarea cooperării economice in 
forme noi. eficiente : încheierea de 
acorduri pe termen lung pentru spe
cializarea în producție. în fine, stu
diul evidențiază necesitatea ca țările 
africane. îndeosebi cele rămase în 
urmă, angajate în cele mai diverse 
modalități într-un amplu efort pro
priu. să beneficieze de un aport spo

rit de resurse externe, de sprijinul 
unei colaborări economice internațio
nale pe baze echitabile, reciproc 
avantajoase.

Sint concluzii și soluții cu valoare 
teoretică si practică, izvorite din a- 
naliza științifică a realității, menite 
să deschidă perspectiva inlăturării 
cortegiului subdezvoltării de ne în
tinsul continentului african, a elimi
nării decalajelor dintre state si fău
ririi unei noi ordini economice mon
diale. care să asigure propășirea tu
turor popoarelor — deziderate is
torice. pentru înfăptuirea cărora 
România socialistă a militat si mili
tează eu neabătută consecventă.

După cum se știe. România socia
listă. ea insăsi tară in curs de dez
voltare. si-a manifestat în perma
nentă solidaritatea cu popoarele a- 
fricane in lupta lor pentru libertate, 
pentru lichidarea definitivă a rându
ielilor colonialiste. Stabilind cu noile 
state africane legături de strânsă 
prietenie, România sprijină activ — 
atit în cadrul acțiunilor de cooperare 
economică si tehnico-stiintifică bila
terală. cit si pe plan multilateral, 
la O.N.U. și în diferite alte foruri in
ternaționale — eforturile popoarelor 
africane pentru consolidarea inde
pendenței, pentru făurirea unei in
dustrii proprii, a unei economii de 
sine stătătoare, pentru afirmarea 
dreptului lor sacru de a dispune în 
mod suveran de resursele naționa
le și a le folosi în scopul acceleră
rii dezvoltării econofnico-sociale. Ac
țiunile perseverente ale țării noastre 
in direcția edificării unei noi ordini 
economice și politice mondiale, me
nite să faciliteze și țărilor africane li
chidarea decalajelor economice, pe 
baza eforturilor proprii și participării 
la o largă colaborare internațională, 
egală in drepturi și reciproc avanta
joasă, reprezintă o ilustrare vie a so
lidarității militante cu statele Africii, 
un aport remarcabil la promovarea 
cauzei colaborării, păcii si progresu
lui în Africa si in întreaga lume.

Viorel POPESCU

Scrisoare adresată 
C.C. al P.C. din Kampuchia 
de prințul Norodom Sianuk
PNOM PENH. — Prințul Norodom 

Sianuk a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kampuchia o scrisoare de felicitare, 
cu ocazia celei de-a 17-a aniversări 
a partidului, subliniind că P.C. din 
Kampuchia a obținut realizări mă
rețe. de însemnătate istorică pentru 
națiunea kampuchiană — a anunțat 
postul de radio al Kampuchiei Demo
crate. Partidul Comunist din Kam
puchia — se arată in scrisoare — a 
manifestat cel mai înalt eroism pen
tru eliberarea completă a țării. După 
eliberare, P.C. din Kampuchia a pro
movat edificarea unei societăți de
mocrate, revoluționare, progresiste 
și prospere, țara bucurindu-se de un 
înalt prestigiu în lume.

într-o altă scrisoare adresată de 
Norodom Sianuk secretarului C.C. al 
P.C. din Kampuchia, Pol Pot, prim- 
ministru al guvernului Kampuchiei 
Democrate, «sint relevate marile vic
torii obținute de poporul kampuchian, 
sub conducerea înțeleaptă și corectă 
a ' Partidului Comunist din Kam
puchia. '

Alegeri generale 
anticipate 

în Australia
CANBERRA. — în Australia vor 

avea loc, la 10 decembrie, alegeri 
generale anticipate, pentru reînnoi
rea componenței întregii Camere a 
Reprezentanților și a unei jumătăți 
din cea a Senatului — a anunțat in 
parlamentul țării primul ministru 
Malcolm Fraser.

în cursul dezbaterii care a urmat 
după anunțarea datei alegerilor, pre
mierul australian s-a referiț la o se
rie de probleme economice, evocind 
in acest cadru eforturile guvernului 
de combatere a inflației. Cu același 
prilej, Gough Whitlam, liderul opo
ziției laburiste, fost premier, a de
clarat că partidul său este pregătit 
pentru alegeri.

După cum , remarcă observatorii 
vieții politice australiene, lupta e- 
lectorală din perioada ce precede 
scrutinul va fi axată în special a- 
supra problemelor economice cu care 
este confruntată țara, între care șo
majul ocupă un loc important.
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