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CAMPANIA ELECTORALA
expresie a democratismului societății 

noastre, a participării active a maselor
la conducerea treburilor obștești

Miercuri. 2 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar genera! 
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației de partid 
și de stat a țării noastre, precum și 
membrii delegației care, la invita
ția C.C. al P.C.U.S.. a Prezidiului 
Sovietului Suprem și a Consiliului 
de Miniștri ale U.R.S.S.. participă la 
festivitățile prilejuite de a 60-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie au luat parte la^. șe
dința solemnă consacrată acestui e- 
veniment.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului 
român, au luat loc in . prezidiu, ală
turi de conducătorii partidului și 
statului sovietic, de alti oaspeți de 
peste hotare.

Participant^ la ședință l-au . în- 
timpinat cu vii aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației de. partid 
și de stat a țârii noastre, care a 
luat cuvintui de la tribuna reuniunii 
solemne.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată in repetate 
rinduri cu aplauze.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri ai de
legației române de partid și de stat 
au participat la un spectacol festiv.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Este o deosebită plăcere pentru 

mine — ca și pentru ceilalți tova
răși din delegație — să particip 
X sărbătorirea solemnă a celei

-a 60-a aniversări a Marii Revo- 
ruții din Octombrie și să adresez, 
cu acest prilej, comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică, din partea comunișttlor 
și poporului roman, precum și din 
partea mea personal, un salut 
frățesc și cele mai bune urări. 
(Aplauze).

Victoria. Revoluției din Octom
brie, înfăptuită de proletariatul rus 
sub conducerea partidului comu
nist făurit de Lenin, a dus la înte
meierea primului stat al muncito
rilor și țăranilor, inaugurind era 
trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism.

In cei 60 de ani care au trecut 
de la acest măreț eveniment isto
ric, Uniunea Sovietică a obținut 
succese remarcabile în dezvoltarea 
forțelor de producție, industrializa
rea țării și reorganizarea socialistă 
a agriculturii, înflorirea fără pre
cedent. a științei și culturii:și .creș
terea nivelului de trai al maselor 
de la orașe și sate. Datorită aces
tor mari progrese în dezvoltarea 
economico-socială. precum și poli
ticii sale externe de pace și cola
borare, Uniunea Sovietică joacă un 
rol de mare însemnătate în viața 
contemporană, în lupta pentru so
cialism, pentru colaborare interna
țională. (Aplauze).

Comuniștii și întregul popor ro
mân se bucură din toată inima de 
strălucitele victorii dobîndite de 
oamenii muncii sovietici — con
sfințite și în noua Constituție a 
țării dumneavoastră — și le adre
sează cele mai calde felicitări cu 
prilejul măreței sărbătoriri a șase 
decenii de la istorica Revoluție din 
Octombrie. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Doresc, cu multă satisfacție, să 

evoc în acest moment solemn pro
fundele relații de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre po
poarele țărilor noastre, la baza că
rora se află străvechi tradiții de 
bună vecinătate, stimă, prețuire, și 
întrajutorare reciprocă în lupta 
pentru libertate și o viață mai bună. 
O puternică expresie a solidarită
ții muncitorești, înscrisă cu litere 
de aur în analele acestor relații, 
au constituit-o sprijinul entuziast

acordat' de proletariatul român 
revoluționarilor ruși, lupta cu 
arma in mină a unui mare număr 
de militanți’ români pentru victo
ria Revoluției din Octombrie. Miș
carea noastră muncitorească, cu 
deosebire după făurirea Partidului 
Comunist Român, a acționat tot 
timpul cu fermitate pentru prie
tenie și colaborare intre România 
și. Uniunea Sovietică. Priete
nia româno-sovietică — pecatluită 
cu sîngele vărsat în comun de 
ostașii țării noastre și ai glorioasei 
Armate Roșii in lupta pen
tru înfrîngerea fascismului — a 
fost ridicată pe o treaptă nouă, 
superioară, in anii construcției so
cialiste. (Aplauze). Apreciem cu sa
tisfacție amploarea pe care o cu
nosc astăzi raporturile multilatera
le dintre țările și popoarele noastre, 
cooperarea noastră economică, ști
ințifică și tehnică bilaterală și în 
cadrul C.A.E.R., relațiile culturale, 
schimbul de experiență în toate 
domeniile construcției noii orin- 
duiri, desfășurate pe baza egalită
ții în drepturi, respectului și avan
tajului, reciproc, solidarității.și în
trajutorării tovărășești — principii 
înscrise în Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Tn evoluția bunelor raporturi 
româno-sovietice, o contribuție de 
searriă au, adus întîlnirile pe care 
le-am avut cu tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, vizita pe care am 
făcut-o anul trecut în U.R.S.S. 
și convorbirile purtate în Cri- 
meea, precum și vizita tovară
șului Brejnev în țara noas
tră și Declarația comună semnată 
cu acest prilej. Avem ferma con
vingere, că prietenia și colaborarea 
dintre România socialistă și Uni
unea Sovietică, dintre Partidul 
Comunist. Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice vor 
deveni tot mai trainice și mai 
fructuoase, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a so
cialismului, progresului și păcii in 
lume. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Poporul român, angajat cu toate 

forțele în vasta operă de înfăptui
re a Programului adoptat de Con
gresul al XI-lea al partidului, în
făptuiește cu succes planul cincinal 
de dezvoltare economico-socială. In 
primii doi ani am realizat un ritm 
mediu anual de creștere a produc

ției industriale de peste 11 la sută, 
iar in agricultură am obținut cele 
mai mari producții, care asigură 
satisfacerea in bune condiții a 
nevoilor economiei și consumului 
populației. Creșterea venitului na
țional îfitr-un ritm anual de peste 
10 la sută a permis adoptarea unui 
program de ridicare cu circa 30 la 
sută a veniturilor .reale, față de 
18—-20 la sută, cît se prevăzuse in 
planul cincinal.

Perfecționăm continuu conduce
rea societății, dezvoltăm democra
ția muncitorească, asigurind parti
ciparea oamenilor muncii la con
ducerea statului, la edificarea cu 
succes pe pămîntul României a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Prin aceasta, poporul 
nostru își: aduce o importantă 
contribuție la creșterea forței și 
prestigiului socialismului în lume, 
la cauza generală a păcii și colabo
rării internaționale. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Marile schimbări ce se produc în 

lumea contemporană demonstrează 
că întregul curs al evenimentelor 
internaționale este favorabil forțe
lor progresiste, antiimperialiste, 
popoarelor care se pronunță pen
tru o politică nouă, de egalitate, co
laborare și pace. Acționăm consec
vent pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității și so
lidarității lor, extindem larg rela
țiile cu țările în curs de dezvolta
re, cu statele nealiniate. în spiri
tul coexistenței pașnice, lărgim ra
porturile cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. La 
baza tuturor relațiilor noastre in
ternaționale situăm ferm principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității, ne
amestecului în treburile in,terne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță Și la amenințarea cu forța, 
respectul dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, deplin stă- 
pîn pe destinele sale.

Milităm pentru realizarea în via
ță, ca un tot unitar, a documen
telor semnate la Helsinki, acțio
năm pentru ca reuniunea de la 
Belgrad să marcheze noi pași 
înainte în promovarea neîngrădită 
a colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale între țările 
europene și, îndeosebi, în dezanga
jarea militară, fără de care nu pot 

fi concepute pacea și securitatea, 
atit pe continentul nostru, cit și in 
întreaga lume.'

Acționăm consecvent pentru dez
voltarea colaborării in Balcani, 
pentru o pace justă în Orientul 
Mijlociu și soluționarea probleme
lor litigioase dintre state pe cale 
pașnică.

Ne pronunțăm pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, și in primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale.

Mai mult ca oricînd se impun 
democratizarea relațiilor interna
ționale, participarea activă, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
și orînduire socială, la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de 
azi.

Partidul Comunist Român întă
rește continuu solidaritatea cu 
partidele Comuniste și muncito
rești, pe baza respectului dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară. Dez
voltăm, totodată, largi relații cu 
partidele socialiste. social-demo- 
crate. cu mișcările de eliberare na
țională, cu partidele și organiza
țiile democratice, progresiste din 
întreaga lumfe.

In încheiere, doresc să exprim 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și să 
adresez din toată inima comuniș
tilor, popoarelor Uniunii Sovietice 

t urarea frățească de noi și strălu
cite izbînzi în înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S., în opera istorică de edi
ficare a comunismului pe pămîn
tul Uniunii Sovietice, în lupta pen
tru pace în lume. (Aplauze).

Trăiască cea de-a 60-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie ! (Aplauze).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre popoare
le țărilor noastre ! (Aplauze).

Să se întărească unitatea și co
laborarea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești ! 
Să triumfe cauza păcii și colaboră
rii în întreaga lume I (Aplauze).

si. i’>- 
dupâ 

al IX- 
P.C.R., 
organi-

Realitățile societății românești in 
cel do-al XXX-lea an al Republicii 
evidențiază, ca o caracteristică ma
joră, definitorie, a vieții politico-so- 
ciale. amplul proces de adincire con
tinuă a democrației socialiste. Pe te
melia măreței cuceriri dobîndite de 
popor sub steagul de luptă al parti
dului — instaurarea puterii politice 
a clasei munci
toare. care a ere- 
at premisele unei 
democrații reale, 
consecvente, cum 
n-a mai cunoscut 
niciodată in tre
cut țara noastră, 
au fost create in 
anii construcției 
socialiste 
deosebi.
Congresul 
lea al 
structuri 
zatorice in măsu
ră să asigure cea 
mai largă și ac
tivă participare a 
maselor populare 
la conducerea tre
burilor statului, 
la dezbaterea și 
adoptarea deciziilor 
prezentul și viitorul României 
cialistc.

După cum se știe, variatelor orga
nisme ale democrației reprezentative, 
ale căror atribuții au fost simțitor 
sporite, li s-a adăugat un atotcuprin
zător sistem al democrației directe, 
inglobind deopotrivă adunările gene
rale ale oamenilor muncii și ale coo
peratorilor. consiliile oamenilor mun
cii, consiliile de control muncitoresc, 
unitățile de control al oamenilor 
muncii —‘ organisme prin care zeci si 
zeci de mii de oameni iau parte ne
mijlocită la conducerea efectivă a ac
tivității în unitățile economice si so- 
cial-culturale. Totodată, prin institu- 
ționalizarea congreselor periodice ale 
consiliilor oamenilor muncii, țărăni
mii. consiliilor populare, educației po
litice și culturii socialiste, precum și

de care depind 
so

„Profundă mindrie patriotică pentru 
noul Imn al Republicii, satisfacție 

pentru adîncirea raporturilor socialiste 
dintre membrii societății noastre"

Din întreaga țară continuă să sosească numeroase telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
exprimă vibrant satisfacția față de adoptarea noului Imn de Stat, 
aprobarea plenară față de legiferarea normelor de adresare între 

cetățenii patriei noastre socialiste.

Noi și grăitoare mărturii ale simțămintelor de dra
goste, stimă și recunoștință pe care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării — femei și bărbați, tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — le poartă partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vin să confirme in aceste zile justețea și 
spiritul profund revoluționar ale hotăririlor plenarei 
C.C. al P.C.R. .și legilor adoptate de recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale, adeziunea totală a tutu
ror cetățenilor la politica promovată de partid.

tn telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, numeroase colective de oameni ai 
muncii își exprimă cu căldură satisfacția deplină pen
tru noul Iran de Stat al țării noastre, care prin me
lodia și versurile sale se constituie intr-o tulbură

toare expresie a patriotismului și demnității noastre 
naționale, a voinței de nezdruncinat a tuturor fiilor 
patriei, ca, strins uniți în jurul partidului, să_ poarte 
mai departe torța nestinsă a iubirii de glie, să lupte 
pentru apărarea independenței și a cuceririlor revo
luționare ale poporului, pentru edificarea societății 
socialiste și comuniste pe pămîntul generos al țării, 

în același spirit entuziast se dă glas adeziunii față 
de legiferarea normelor de adresare intre cetățenii 
Republicii Socialiste România, care atestă in chip 
strălucit ințelepciunea politicii promovate de partid, 
gradul inalt al responsabilității civice și partinice a 
poporului nostru, reflectarea fidelă în planul conști
inței sociale a schimbărilor fundamentale care s-au 
produs in existența contemporană a patriei.

„Uniți de veacuri in procesul mun
cii, siderurgiștii Reșiței, români, 
germani. sirbi, .maghiari și de . alte 
naționalități — subliniază telegrama 
comitetului de partid de la Combi
natul siderurgic Reșița — regăsesc 
în documentele adoptate o nouă și 
remarcabilă contribuție a dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, la dezvol
tarea economico-socială a-patriei, la 
valorificarea tradițiilor noastre cul
turale si spirituale.

Conținutul noului Imn de Stat al 
Republicii Socialiste . România tre
zește un puternic sentiment de min
drie patriotică fată de trecutul nos
tru glorios de luptă, de năzuințele de 
veacuri pentru afirmarea unității 
naționale, a libertății si suveranității 
patriei, pentru făurirea civilizației' 
socialiste si comuniste Pe străbuna 
glie românească".

..Comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii si consiliul sindica
tului din Institutul de inginerie teh
nologică' si proiectare pentru indus
tria chimică — subliniază telegrama 
colectivului I.I.T.P.I.C. — întrunite in 
Plen, au aprobat cu vie satisfacție si 
mindrie patriotică noul Imn de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
expresie vibrantă a trecutului glorios 
de lUotă al ponorului nostru, pentru 
libertate si dreptate socială, puternic 
îndemn pentru viitorul comunist al 
patriei noastre, sinteză a istoriei si 
viitorului poporului român.

Oamenii muncii din institut isi 
exprimă deplinul atașament fată de 
Legea cu privire la normele de adre
sare intre cetățenii Republicii Socia
liste România, constienti că aceasta 
exprimă noile raporturi creat-e intre 
oamenii muncii din nat-ria noastră".

..Cu inimile vibrind de înaltă emo
ție si sentimente de adine patriotism 
— se arată în telegrama Comitetului 
județean de partid si Consiliului 
popular județean Harghita — în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii români și maghiari care 
trăiesc si muncesc în deplină unitate 
si frăție pe mereu înfloritoarele me
leaguri ale Harghitei, vă adresăm 
dumneavoastră, conducerii de partid 
si de stat, organului suprem al tării 
cele mai sincere mulțumiri pentru 
mindria si satisfacția deosebită pri
lejuite de adoptarea noului Imn de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia".

..Cu inimile vibrind de o profundă 
mindrie patriotică — se spune în te
legrama consiliului de conducere al 
C.A.P. Scorniceștl — noi. urmașii 
luptătorilor pentru libertatea gliei. 

prin crearea organismelor la nivel 
național și cu caracter permanent — 
cum sint Consiliul Național al Oame
nilor Muncii, Consiliul Național al A- 
griculturii. Camera Legislativă a Con
siliilor Populare — masele largi apar- 
ținînd diverselor categorii sociale iși 
spun cuvintui și decid asupra proble
melor vitale privind dezvoltarea in-

„Este necesar să acordăm o atenție mult 
mai mare întăririi legăturilor consiliilor popu
lare cu masele. Desfășurarea alegerilor trebuie 
să constituie atit un moment (le analiză, cît și 
de stabilire a măsurilor, pe baza programelor 
concrete existente, pentru înfăptuirea în acest 
cincinal a orientărilor stabilite de partid pri
vind ridicarea gradului de civilizație a fiecărei 
localități".

NICOLAE CEAUȘESCU

tregii țări. Adăugind la acestea prac
tica încetățenită a dezbaterii publice 
a principalelor proiecte de legi, vizi
tele de lucru și intilnirile secretarului 
general al partidului cu diferite ca
tegorii de cetățeni sau consfătuirile 
pe ramuri de activitate, avem imagi
nea variatelor modalități menite să 
garanteze consultarea permanentă a 
maselor, participarea lor activă la 
conducerea statului.

Dispunem in prezent de un cadru 
instituțional viguros și eficient* con
ceput spre a asigura realizarea core
lației indisolubile dintre democrație 
și responsabilitate socială — iar în a- 
ceste condiții esențial este să se asi
gure pretutindeni folosirea adecvată 
a. structurilor organizatorice ale de
mocrației socialiste, astfel ca ele să 
funcționeze cu maximă eficiență.

Desfășurindu-se in ambianța cli- 

străbune, pentru lichidarea nedrep
tății si asupririi de orice fel. vedem 
in noul Imn de Stat întruchiparea 
cea mai deplină a gîndurilor ,si si.m- 
tăminteJor noastre de dragoste fier
binte față de patrie. ,a idealurilor și 
izbînzilor noastre.

Cuvintele și muzica imnului, izvo- 
rite din adinca simțire a poporului, 
găsesc în sufletele noaste un ecou 
puternic, ne emoționează profund 
prin mesajul generos pe care-1 
transmit. Aflăm in ele. prin simbolul 
veșnic viu al celor trei culori, scum
pe ca lumina ochilor, exprimarea 
clară a ideii permanentei si continui
tății suflării românești pe pămîntul

Imnul țării
Imnul țării — apro

bat de Marea Aduna
re Națională și into
nat, cu solemnă emo
ție, de aleșii poporu
lui și care constituie 
un tulburător mo
ment. un inalt, puter
nic acord al dragostei 
de țară, al dragostei 
și dăruirii pentru bi
nele patriei și al po
porului, pentru gloria 
României socialiste, a 
fost primit, cu aceeași 
emoție și intonat de 
noi toți, fiecare acord, 
fiecare cuvint fiind 
însoțit de bătăile ini
mii noastre.

Muzicii avîntate, 
admirabile, scrisă de 
Ciprian Porumbescu, 
inspirată de un eveni
ment crucial din exis
tența națiunii noastre 
în lupta ei neîntre
ruptă și dirză pentru 
independența și suve
ranitatea României, 
acestei minunate și 
celebre melodii ca un 
semeț drapel fîlfîind 
în bătaia vintului, 
i s-au încredințat ver
surile atit de cuprin
zătoare in simplitatea 
lor și atit de semnifi
cative, care sporesc 

tensiunea emoțională 
a cintecului cu impli
cațiile lor grave și 
responsabile.

Ritmul poetic și cel 
muzical se interfe
rează in efortul liric 
de a da corelațiilor 
lumii noastre un ac
cent original, profund 
și peren, determinat 
de tradițiile revolu
ționare ale istoriei și 
culturii noastre națio
nale, precum și de 
deplinul acord inte
rior al fiecăruia din
tre noi cu marile linii 
de forță ale realități
lor înconjurătoare, cu 
imperativele majore 
evidențiate de politica 
Partidului Comunist 
Român, acord ce des
chide o perspectivă 
largă asupra viitoru
lui și care stimulează 
sentimentul de dem
nitate patriotică și 
umană.

Noul imn al țării 
are forța unei „che
mări patetice", el ex
primă visul și năzuin
țele poporului, since
ritatea deplină și a- 
vîntarea participării 
la efortul colectiv de
dicat edificării unei 
orinduiri noi in țara

matului continuei adinciri a democra
ției noastre socialiste, actuala cam
panie electorală este menită să mar
cheze o nouă treaptă in dezvoltarea 
acestui proces, să creeze condiții 
prielnice unei participări tot mai in
tense și mai active a maselor la dez
baterea și rezolvarea treburilor ob
ștești. Desfășurarea adunărilor pen

tru desemnarea 
candidaților Fron
tului Unității So
cialiste în alegeri 

. a pus în mod 
pregnant in evi
dență puternica 
angajare a mase
lor în această ac
țiune politică de 
mare însemnătate. 
Bucurîndu-se • de 
largă participare 
atit la orașe, cît 
și la sate, aceste 
adunări s-au ca
racterizat îndeob
ște printr-un înalt 
spirit de respon
sabilitate socia
lă, prin exigența 
și discernămintul 
cu care au fost 

luate in discuție candidaturile propu
se. Faptul că in peste 88 circumscripții 
vor fi depuse mai multe candidaturi, 
creșterea numărului de candidați care 
nu sint membri de partid, posibilita
tea alegătorilor de a accepta sau res
pinge una sau alta dintre candidatu
rile propuse asigură condițiile penlru 
ca mandatul de deputat in consiliile 
populare, să fie încredințat celor mai 
buni dintre cei mai buni muncitori, 
țărani, intelectuali, cunoscuți și pre- 
țuiți ca cetățeni activi, harnici, ener- 

. gici, cu inițiativă, profund devotați 
cauzei socialismului, capabili să asi
gure buna gospodărire a orașelor și 
satelor.

Pe de altă parte, democratismul 
campaniei electorale își găsește ex
presie in faptul că manifestările a-
(Continuare in pag. a IV-a)

patriei, proclamarea solemnă a vic
toriei luptei maselor populare, con
duse cu înțelepciune de partid, pen
tru triumful socialismului, definirea 
idealului nostru comunist.

Semnificația istorică a momentului . 
este întărită de consfințirea noilor 
forme de adresare intre cetățenii Re
publicii Socialiste România, care, 
Îngemănate, reflectă in mod sugestiv 
realitățile noii lumi întemeiate pe 
dreptate, egalitate si -'solidaritate 
umană, pe care o construim strins 
uniți in jurul partidului, al Corni to
tului Central, al dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general".
(Continuare în pag. a Il-a)

noastră, astfel îneît 
iubirea de patrie se 
îngemănează în mod 
firesc și fericit cu în
crederea in cauza so
cialismului.

El răsună asemeni 
unui jurămint de cre
dință închinat patriei.

Ședința solemnă a 
Marii Adunări Națio
nale în care imnul ță
rii a fost aprobat 
s-a asemuit, în min
tea mea, cu neuitata 
clipă cind a răsunat 
în plenul forului su
prem pateticul jură
mint rostit de pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Căci glasul celui ce 
rostea solemnul jură
mint și care azi, lao
laltă cu cei prezenți, 
intona noul imn al ță
rii, este glasul care 
reprezintă și exprimă 
voința,' rîvna și năzu
ințele întregului po
por, lupta noastră a- 
vintată, conștientă și 
lucidă pentru strălu
cirea și măreția nați
unii noastre socialiste.

Virqil 
TEODORESCU



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 3 noiembrie 1977

„Profundă mîndrie patriotică pentru 

noul Imn al Republicii, satisfacție cu candidații Frontului Unității Socialiste
pentru adincirea raporturilor socialiste

«

dintre membrii societății noastre“

„Vom intimpina alegerile cu noi 
succese in producție, 

în activitatea obștească"
(Urmare din pag. I)

„împreună cu întregul popor ro
mân, oamenii muncii de naționali
tate maghiară din patria noastră au 
primit cu entuziasm noul Imn de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia adoptat de Marea Adunare Na
țională — se spune în telegrama 
Biroului Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară.

Noi vedem înmănuncheate in 
imnul tării o sinteză a istoriei, ex
presia celor mai scumpe sentimente 
si aspirații de libertate, dreptate 
si neatîrnare. ale frăției în luptele 
comune duse de-a lungul veacu
rilor. precum si imaginea prezentu
lui si viitorului luminos al Româ
niei. Imnul este un omagiu adus 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care, uniți 
de aceleași idealuri comune, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, construiesc socialismul 
si comunismul in patria noastră.

Ne exprimăm adeziunea noastră 
totală fată de noile reglementări 
in privința normelor de adresare 
in relațiile dintre cetățenii tării, 
care, izvorînd din însăși esența 
orînduirii noastre socialiste, oglin
desc raporturile de reală egalitate, 
de frățietate, colaborare si întraju
torare statornicite intre oamenii 
muncii, indiferent de naționalitatea 
lor".

„Populația de naționalitate ger-' 
mană din țara noastră, împreună 
cu întregul popor român, iși expri
mă sentimentele de adîncă mîndrie 
patriotică, deplina adeziune față 
de hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R., 
față de legile adoptate de recenta 
sesiune a Marii Adunări Naționale 
cu privire la noul Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România și de 
normele de adresare în relațiile 
dintre cetățenii țării, cit și față de 
celelalte documente care reflectă 
politica partidului nostru comunist 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste .— subliniază te
legrama Biroului Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ger
mana. Această politică este promo
vată de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu consecvență revoluționară, spre 
binele tuturor fiilor marii noastre 
familii socialiste, fără deosebire de 
naționalitate".

„Expresie a idealurilor seculare 
ale națiunii române, a împlinirilor 
de astăzi și năzuințelor., de mîine, 
se spune în telegrama adresată de: 
comuniștii din Ministerul . Afaceri
lor Externe, . de întregul colectiv,; 
politico-diplomatic din centrală și 
de la misiunile diplomatice ale Re
publicii Socialiste România din 
străinătate, noul Imn de Stat. Le
gea privind normele de adresare în 
relațiile dintre cetățenii Republicii 
Socialiste România, celelalte regle
mentări adoptate ca urmare a pil
duitoarelor dumneavoastră iniția

Tovarăși - uniți sub faldurile aceluiași
drapel, iasuMi de patetismul
Imnului nostru revoluționar

Un cîntec al tuturor
Puține piese din tradiția cîntecu- 

lui patriotic-revoluționar românesc 
au cunoscut un destin similar cu 
„Tricolorul" lui Ciprian Porumbes- 
cu. Generații după generații l-au 
cîntat, găsind în strofele lui nemeș
teșugite tăria de a rezista împo
triva unor împrejurări istorico-so- 
ciale vitrege. Iar cind lupta lor a 
fost, pină la urmă, încununată cu 
succes, generațiile de azi au regă
sit — intactă — intensa lui capa
citate evocatoare. Timp de un se
col aproape, „Tricolorul" a fost li
teralmente pe buzele tuturor.

Nu este, așadar, un cîntec nou, a 
cărui viabilitate să fie abia de acum 
înainte încercată. Dimpotrivă, il 
avem — de cînd ne știm — adine 
gravat in inimi. Cu structura sa 
simplă, cu intonațiile sale firești, 
„Tricolorul'^ constituie un model de 
invidiat pentru oricare compozitor 
al zilelor noastre. Analiza specia
listului e neputincioasă in a expli
ca mecanismul ce degajă o aseme
nea forță elementară : este ma
rele secret al creației autentice, in- 
flăcărată de patos patriotic, mili
tant.

Noul text reprezintă o izbutită 
actualizare a unui mesaj de idei, pe 
care — de fapt — l-a purtat din- 
totdeauna. Adaptarea textului ini
țial la noile realități ale țării are 
valoare de simbol : versurile înari
pate, care l-au desemnat, cîndva, 
drept cîntec de luptă, cunosc astăzi 
metamorfoza legitimă — pe care și 
istoria a cunoscut-o — în cîntec de 
victorie, cîntec de muncă creatoa
re, cîntec al certitudinii unui popor 
care a învins, făurindu-și — cu 
singe și jertfe — o soartă nouă, 
demnă. Sint cuvintele pe care — 
probabil — și Ciprian Porumbescu 
și-ar fi cîntat cintecul, dacă ar fi 
trăit în zilele noastre, într-atît de 
organic se .integrează versurile noi 
în cele clasice, păstrînd nu numai 
imaginile originare, dar și sponta
neitatea — aș zice — aproape popu
lară a expresiei poetice.

Iată de ce salutăm cu bucurie a- 
probarea ca Imn de Stat a acestui 
cîntec, care, pentru poporul nostru, 
continuă să fie ceea ce a fost în
totdeauna — un cîntec al tuturor.

Sergiu SARCHIZOV 
compozitor 

tive constituie o mărturie elocven
tă a preocupărilor partidului și sta
tului nostru, ale dumneavoastră 
personal, pentru continuă perfec
ționare a cadrului social-politic al 
țârii, menit să reflecte tot, mai 
mult esența însăși a umanismului 
revoluționar și noile realități so- 
cial-econornice afirmate atît de pu
ternic în viața națiunii noastre so
cialiste".

„Noul Imn de Stat se înscrie ca 
un eveniment memorabil in eroica 
istorie contemporană a patriei 
noastre, exprimă măreția idealuri
lor poporului român, a înfăptuiri
lor lui epocale, mîndria pentru o 
Românie a libertății și demnității, 
pentru edificarea socialismului și 
comunismului în vatra milenară a 
țării noastre — se arată în tele
grama Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor. Bucu
ria si emoția ce stăpînesc con
științele si inimile milioanelor de 
oameni ai muncii, membri de 
sindicat, sint cu atît mai mari 
știind contribuția creatoare' pe care 
ați adus-o. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la cristalizarea si im
plantarea în realitatea prefacerilor 
înnoitoare prih care trece țara a 
versurilor acestui vibrant imn, pe 
care generațiile de astăzi și de 
mîine. pătrunse de fiorul lui înăl
țător, îl vor intona stăpîniți de 
adincă recunoștință pentru cei care 
l-au creat.

Cu aceeași deplină Satisfacție, 
oamenii muncii din întreprinderi și 
instituții au primit statuarea și 
generalizarea normelor de adresare 
in relațiile dintre cetățenii Repu
blicii Socialiste România, care re
flectă puternic transformările poli
tice. economice și social-culturale 
și morale care au avut loc în struc
tura societății noastre socialiste".

Au mai trimis telegrame în care, 
în numele colectivelor de oameni 
ai muncii, se exprimă aprobarea și 
adeziunea deplină față de impor
tantele legi adoptate : Comitetul 
județean Bacău al P.C.R. și Con
siliul popular' județean, Comitetul 
județean Bihor al P.C.R. și Con
siliul popular județean, activul Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R., Comitetul județean Timiș 
al P.C.R., Comitetul municipal 
Brașov al P.C.R. și Consiliul popu
lar municipal, Comitetul municipal 
Piatra Neamț al P.C.R., Comitetul 
municipal Tîrgu Mureș al P.C.R. și 
Consiliul popular municipal, Con
siliul „popular, municipal Alba Iu- 
lia,. Consiliul popular municipal Si
biu,. Comitetul orășenesc de partid 

cȘțobazia și Consiliul popular oră
șenesc, Comitetul, orășenesc de 
partid Bistrița și Consiliul popular 
orășenesc, Comitetul orășenesc' de 
partid Moreni și Consiliul popular 
orășenesc, comitetele orășenești de 
partid Orșova. Vînju Mare, 
Miercurea Ciuc, Tirgu Neamț, 
Isaccea, Zalău, Hîrlău, Babadag, 
Măcin, Singeorz-Băi, combinatele 
pentru lianți și azbociment Aleșd,

A fi tovarăș printre tovarăși
Sint fiu de brutar. 

Tatăl meu a lucrat în 
trecut la brutăria lui 
Cserei din Tirgu Mu
reș. mai bine-zis a 
domnului Cserei; pen
tru noi toți, patronul 
a fost domnul, iar noi 
pentru el.' în cel mai 
bun caz. am fost „măi 
ăla al lui Varga". Dar. 
roata timpului se în- 
vîrteste. Nu mai avem 
de multi ani domni, 
dar avem pline mai 
multă, libertate, feri
cire.' Eu sint muncitor 
constructor. Lucrez în 
orașul Sfîntu Gheor- 
ehe. An de an. noi. 
constructorii. predăm 
sute de apartamente 
frumoase. luminoase., 
pentru familiile tova
rășilor noștri din in

„Generația mea a crescut 
cu acest cuvînt pe buze66

Am 29 de api, deci 
fac parte din genera
ția pentru care cuvin
tul tovarăș a sunat 
dintotdeauna firesc. 
L-am, invătat. si l-am 
folosit ca pionier, l-am 
respectat si m-am min- 
drit cu el ca membru 
al organizației revolu
ționare de tineret. Mi 
s-a făcut cinstea de a 
deveni tovarășul co
muniștilor din organi
zația de partid a șan
tierului naval.

Recenta lege privind 
normele de adresare 
intre cetățenii Repu
blicii Socialiste Româ
nia vine să confirme 
un fapt care aici Ia 
noi în secție este ceva 
obișnuit. Niciodată, noi. 
muncitorii; nu ne-am 
zis altfel între noi. 
Asa am învătat si eu, 
așa i-am învătat si pe 

dustrie. transporturi, 
dîli agricultură, tutu
ror celor care fac par
te din marea noastră 
familie, din familia 
ponorului muncitor 
unit. familia fără 
domni si fără slugi. ..

Totuși, trebuie să 
spun, m-am mai întâl
nit cu un „domnișor". 
A venit intr-o dimi
neață pe șantier, spu
nea că va face parte 
din echipa noastră, 
dar mai mult a stat 
decit a lucrat. Tot asa 
in zilele următoare. 
Băiatul nu asculta de 
nimeni, nici de mais
tru. nici de șeful de 

,echipă, nici de eolesi. 
'Ce să vezi : intr-o di
mineață. șeful de e- 
chină a apărut cu... o

alții. Conduc o brigadă 
de 7 tineri. Totdeauna 
i-am considerat tova
răși. chiar dacă unii 
dintre ei sint abia in 
formare, abia deprind 
taineie meseriei. Lu
crăm însă împreună 
pentru planul secției, 
al șantierului. învățăm 
împreună, timpul liber 
ni-1 petrecem împreu
nă. ne aiutăm unul pe 
altul cînd e nevoie — 
ce șîntem altceva dacă 
nu tovarăși ? Sîntem, 
de asemenea, tovarăși 
cu specialiștii, cu ingi
nerii. cu oamenii mun
cii care îndeplinesc 
funcții de conducere. 
Ne e străină orice în
cercare de lingușire, 
de temeneală gratuită, 
pe care o mai încearcă 
vreunul prin termeni 
desprinși din „vocabu
larul domnilor". Deza
probăm alte moduri de

de oteluri speciale Tîrgoviște, de 
prelucrare a lemnului Sighetu Mar- 
mației. de fibre sintetice Săvinesti, 
de prelucrare a lemnului Caran
sebeș. întreprinderile de piese radio 
și semiconductor! Băneasa. textile 
„Suveica", „Flacăra roșie", dfe ci
nescoape, de pompe „Aversa", „Re-, 
lon-Panduri" și Centrala industriei 
mătăsii, inului și c'neoii, textile 
„Aurora", „Tricodava". institutul 
de cercetare în construcții și eco
nomia construcțiilor — ÎNCERC 
din municipiul București, între
prinderile miniere Anina — jude
țul Caraș-Severin și ..Sălajul" din 
Sărmășag, întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara — Deva, exploatările mi
niere Mahmudia—Somova, județul 
Tulcea, Somcuiuș, județul Bihor, 
Rodna, județul Bistrița-Năsăud, 
Complexul C.F.R. Caransebeș. De
poul C.F.R. Oradea. întreprinderea 
de osii și boghiuri Balș, întreprin
derile de vagoane din Arad și Ca
racal. întreprinderile „Vitrometan" 
—Mediaș, de sticlărie și faianță din 
Sighișoara, de armături industriale 
din fontă și oțel — Zalău, textile 
„Oltul" din Sfîntu Gheorghe. de- 
piese auto — Sibiu, de strunguri 
Arad și Tîrgoviște, de șuruburi din 
Tirgu Secuiesc, de mecanică Cugir, 
„Colorom"—Codlea, textile Cisnă- 
die, de utilaj greu „Progresul"— 
Brăila, de construcții Reșița, de u- 
tilaj tehnologic Buzău, de frigidere 
Găești, de construcții-montaj Dîm
bovița, de corpuri de iluminat Do- 
rohoi. de țevi Roman, Fabrica de 
mobilă din Beiuș. „Rulmentul"— 
Brașov. Institutul de cercetare și 
proiectare pentru celuloză și hîr- 
tie Brăila, comitetele comunale de 
partid și consiliile populare din 
comunele Iernut, județul Mureș, 
Miercurea Sibiplui. județul Sibiu, 
Girov.i județul Neamț, Tismana, ju
dețul Gorj. Mihail Kogălnicea.nu, 
județul Tulcea, Rușinoasa, județul 
Iași, Radoslav, județul Constanța, 
Rodna. județul Bistrița-Năsăud, 
Galda de Jos, județul Alba. Cos- 
tești, județul Vaslui, Prundu Bîr- 
găului. județul Bistrița-Năsăud, 
Groși, județul Maramureș, Timbo- 
iești, județul Vrancea, Nalbat, ju
dețul Tulcea, Cernat. județul Co- 
vasna, consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderile agricolă de 
stat din Brezoaia. județul Ca
raș-Severin. • Biharia. județul Bi
hor, Odobești, județul Vran- 
cea, Simburești, județul Olt; țăra
nii cooperatori din comunele Cristu- 
ru Secuiesc, județul Harghita. Să- 
cuieni, județul Bihor, Vințul de 
Jos, județul Alba. Pecica. județul 
Arad. Diosig. județul Bihor, Nojo- 
rid. județul Bihor. Smeeni. județul 
Buzău. Sinzieni. județul Covasna, 
Petru Rarcș, județul Bistrița-Năsă
ud. Lucieni. județul Dîmbovița. Mâ- 
dăraș județul Bihor. Leehința, ju
dețul Bistrița-Năsăud. Izbiceni. ju
dețul Olt, Salonta, județul Bihor, 
Hereclean, județul Sălaj. Vulcan, 
județul Brașov, Stoicănești. județul 
Olt. Leorda. județul Botoșani.

pereche de mănuși 
din mătase. A adunat 
toată echipa si. in 
mod „solemn", le-a 
inminat domnișorului. 
Să nu se murdărească 
de praful de cărămidă. 
Noi rîdeam. „domni
șorul" stătea tăcut si 
rușinat dar... De a- 
tunci băiatul s-a 
transformat radical. 
Lucrează cu sirg. pune 
umărul la greu. Este 
de acum un tovarăș 
de-al nostru, devine 
un tot mai bun to
varăș.

VARGA Isîvâh 
muncitor. întreprinde
rea județeană de con- 
strucții-montai 
Covasna

adresare deoarece sin- 
tem constienti si min
ări de calitatea noas
tră de membri ai cla
sei conducătoare in 
societate, de proprie
tari. producători si be
neficiari.

E cit se poate de fi
resc că s-a legiferat b 
stare de 'fapt. Nici nu 
not să cred că la noi 
în tară cineva ar pu
tea să i se adreseze 
vecinului de strung 
cu... domnule. De ce 
s-ar adresa in alt fel 
de relații, fată de oa
meni cu alte ocupații, 
cu alti termeni ? Noi 
am învătat să fim to
varăși si asa vom râ
mi ne cît va fi Româ
nia. Adică veșnic.

Preda IONAȘCU 
strungar.
Șantierul naval Brăila

Ieri după-amiază. spre clubul în
treprinderii ..Republica'* se îndrep
tau numeroși muncitori de Ia marea 
uzină bucureșteanâ. Veneau aici 
spre a se intilni cu tovarășa Poli- 
xenia Savu. maistru la întreprinde
rea „Metaloglobus-, secretar cu pro
bleme sociale al comitetului de par
tid al sectorului 31 candidată in 
circumscripția electorală de. sector 
tir. 3 pentru alegerile de la 20 no-■ 
iembrie. Multi au venit la întîlnire 
dună ieșirea din schimb, direct de la 
locul nestins al laminoarelor.

— Azi am avut spor, nu glumă ! 
-- spune maistrul Petrache Picoș, 
șef de brigadă în secția a II-a la
minoare. Am dat o însemnată cân
ți tat- de laminate peste plan. Dhcă o 
să mergem așa în fiecare zi. la sfir- 
șitul lunii batem toate recordurile

La rindul său. Cristea Sabin, de la 
secția I, a replicat că și aici s-a 
lucrat foarte bine.

Un dialog care se anunța ca o 
prefață la discuțiile ce aveau să se 
desfășoare în cadru] adunării elec
torale. Metalurgiștii de la „Republi
ca" — oameni care știu să nu lase 
loc printre ei spiritului de automul- 
tumire — își măsoară necontenit, co
tele propriilor fapte, caută mereu 
noi soluții pentru mai mult. și mai 
bine. De aceea, cum era de aștep
tat. dezbaterile acestei prime întîl- 
niri de lucru din . cadrul , actualei 
campanii electorale a urmat firul 
activității pe care particinantii o 
desfășoară în întreprindere.

— Inima circumscripției noastre — 
spunea Constantin Duță. muncitor 
specialist în secția scule — este u-, 
zi na. Aici ne clădim viața, aici ne 
făurim, prin munca noastră, propria 
bunăstare. Tot ce am realizat in ac
tuala legislatură — și cind spun asta 
mă gindesc nu numai la cele 15 000

„Am făcut multe lucruri bune, dar 
putem să facem și mai multe"

Cartierul 1848 — cel mai mare din 
noua zestre edilitară a municipiului 
Tg. Mureș este încă dominat de bra
țele macaralelor de pe șantierele care 
desăvirsesc ansamblul populat cu 
peste 34 000 de locuitori. Continua 
sporire a numărului de locuințe date 
aici în folosință din fondurile statu
lui. ca si al celor proprietate perso
nală. realizate cu sprijinul statului, 
explică și faptul că In perimetrul 
unde la precedentele alegeri era o

La intilnirea cetâțenilor cu candidatul lor din circumscripția electorală nr. 3. sectorul 3 din Capitală
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avut un scop precis:

RECUPERAREA RESTANTELOR
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Combinatul petrochimic Teleajcn 
traversează , o perioadă deosebită, de 
adinei transformări. Pe platforma 
unde funcționează vechile instalații 
se 'înalță altele noi moderne. Im
portanta investiție destinată dezvol
tării a transformat unitatea intr-un 
vast șantier de construcție. Evident, 
lucrul în aceste condiții creează un 
grad sporit do dificultate; iar exigen
ța față de <>ameni în desfășurarea și 
supravegherea proceselor de fabrica
ție este mult mai mare. In Plus, nu
meroase cadre, ca reprezentanți ai 
beneficiarului, au datoria să urmă
rească cu rigurozitate ^tit îndeplini
rea olanului de producție orooriu- 
zis. cit si punerea în funcțiune la 
termen a numeroaselor obiective.

Toate aceste probleme, izvorite din 
situația specifică a unității lor. au 
făcut obiectul unor dezbateri exigen
te. aprofundate. în recenta plenară 
cu activul a comitetului de partid. 
Pornind de. la situația reală existen-, 
tă. comuniștii au prezentat, fără me
najamente. neajunsurile muncii lor 
față in față cu greutățile pe care le 
intimpinăt Pentru prima dată în de
cursul multor ani. colectivul de la 
Teleajen rămîne dator țării — pentru 
timpul care a trecut din ’77 — cu 
nerealizări de ordinul milioanelor. 
Dacă ar fi măcar mai bună situația 
din investiții 1 Dar și aici restanțele 
față de grafice sint destul de mari. . 
întrebarea ; cum și în cît timp va fi 
remediată această situație ? — și-au 
pus-o. cU insistență toți cei prezenți 
la plenară. „Pentru că — s-a spus — 
comuniștii n-au depus încă toate e- 
forturile și n-ay dovedit întreaga ca
pacitate organizatorică, de mobilizare 
a. colectivului spre a. se asigura, rea
lizarea producției în condiții de, șan
tier. Nu o dată s-a vorbit despre 
automulțumirea upora. — chiar .mem
bri ai birourilor organizațiilor de par
tid — care au considerat că au în
treprins tot ce era necesar făcind 
chiar ceva mai mult decit. în mod 
obișnuit". Unii au căutat să dea vina 

de apartamente date în folosință în 
sector — aici iși u izvorul. în le
gislatura viitoare ne propunem mult 
mai mult. Am reținut că. potrivit 
proiectelor existente, în sectorul 
nostru se vor mai construi > alte mii 
de apartamente. Cum putem contri
bui mai substanțial la înfăptuirea 
acestor proiecte ? Răspunsul este 
clar : muncind mal bine decit pină 
acum. Așa vom răspunde chemări
lor Apelului Frontului Unității So
cialiste. sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului.

Pornind de la această idee. cei 
care au urmat la cuvînt au indicat 
și căile de acțiune : „Să folosim mai 
bine agregatele" - — spunea tinărul 
laminorist Vasile Manafu. „între
prinderea noastră a beneficiat si be
neficiază în continuare de importan
te fonduri de investiții — să acțio
năm ca noile capacități de producție 
la realizarea cărora o contribuție în
semnată și-o aduc si tinerii, pe șan
tierul tineretului, să intre mai. repe
de in funcțiune" — spunea Ion 
Dragne — lăcătuș la serviciul meca- 
noenergetic ; „Să folosim mai bi
ne, mai | gospodărește metalul, să 
sporim mereu indicele de calitate a) 
laminatelor, unde mai avem încă 
destui loc pentru mai bine — sub
linia. la rîndul său. Vasile1 Popovici, 
controlor de calitate la laminorul de 
6 țolj nr. 2.

La toate aceste proiecte se adau
gă. bineinteleș. multiplele probleme < 
de ordin edilitar-gQșppdăresc. de în
frumusețare a cartierului, vorbitorii 
cerind’ candidatei să fie tot timpul 
alături de ei. să conlucreze- in așa 
fel incit propunerile lor să fie 
transpuse cit mai repede în fapte.

Dumitru T1KCOB

singură circumscripție sint acum 
două circumscripții, electorale, nr. 37 
și 38. Iată si motivul pentru care ce
tățenii au desfășurat în comun intîl- 
nirea de lucru cu candtdatii desem
nați in alegerile de la 20 noiembrie : 
Agyagăgj Alexandru și Barabâs Ca
rol — lăcătuși mecanici Ia Combina
tul de îngrășăminte chimice și. res
pectiv. la întreprinderea „Prodcom- 
plex", și Codo Alexandru — maistru 
la întreprinderea „Metalotehnica".

pe constructor. „Fără a-i minima
liza deficientele, trebuie spus că de 
investiție răspunde mâi ales benefi
ciarul Noi; în primul rînd. ne facem 
vinovați de stadiul necorespunzător 
al investiției a arătat in mod au
tocritic Dumitru Iorga. directorul 
unității. De .ce să arătăm tot timpul 
cu degetul spre oamenii șantierului 
și să nu ne vedem, chiar dacă este 
greu, propriile lipsuri, izvorite din 
cauze pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a numit limpede : spi

Plenara comitetului de partid cu activul la 
Combinatul petrochimic din Teleajen , 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

rit de responsabilitate scăzut, como
ditate ș.a.“.

în lumina orientărilor’formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cele 
două consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din luna septembrie, parti- 
cipanții la dezbateri s-au străduit să 
analizeze temeinic, prin prisma rea
lităților concrete, cauzele neajunsuri
lor. șă clarifice direcțiile si modali
tățile de acțiune. A reieșit astfel că, 
intr-adevăr, lipsa de responsabilitate 
a unor cadre constituie unul din fac
torii care au determinat scăderi in 
munda pe șantier; chiar unii mem
bri ăi consiliului oamenilor muncii 
au manifestat serioase carențe in fe
lul de a acționa pentru realizarea in
vestiției. cit și pentru conducerea 
întregului proces de producție. A fost 
criticat faptul că. în dezbaterile din 
consiliul oamenilor muncii, comuniștii 
care, intră in componența acestui or
ganism al conducerii colective nu 
dovedesc exigența necesară, mani
festă un slab spirit critic și autocri
tic, acceptă perpetuarea și justifica
rea nerealizărilor.

în acest context, cum era de altfel 

întîlnirea a debutat cu prezentarea 
de către tovarășul Siito Andrei, dele
gat din partea consiliului local al 
Frontului Unității Socialiste, a pro
gramului de dezvoltare a localității 
in toate domeniile : economic, dotare 
tehnico-edilitară. diversificarea ser
viciilor publice, perfectionarea acti
vității cultural-educative, a invătă- 
mintului și altele. în fond, progra
mul reflectă însăși problematica în
scrisă pe agenda de lucru a consi
liului popular, a cetățenilor. Un pro
gram care îi definește, deopotrivă, pe 
candidați Si cetățeni, români si ma
ghiari. înfrățiți in aceeași familie ca 
„buni gospodari in casă nouă", cum 
a remarcat un vorbitor. Oameni care 
nu vin numai cu propuneri, cu idei 
sau cu pretenții, ci mai ales cu fapta 
proprie, in propriul lor interes, al 
întregii localități in care trăiesc si 
muncesc. în beneficiul și la cererea 
lor. aici se va construi un cinemato
graf. o piață de zi. un dispensar, o 
bază sportivă si alte obiective care 
se adaugă la modernele supermaga- 
zine. la cele 3 scoli, la cresele si 
grădinițele date in folosință in ulti
mul timp in cartierul 1948 Asa cum 
au remarcat in cuvintul lor Grigore 
Bălan. Szolosi Ludovic, de la I.P.L. 
„23 August". Andrei Turcu si Vale- 
riu Nicusan de la Combinatul de în
grășăminte ohimice. Madarâsz An
drei. de la cooperativa „Constructo
rul". Virginia Sîngeorzan si loan Coz- 
ma de la Trustul de construcții mon
taj — pentru a pomeni doar cîțiva

„Stă in puterea noastră 
să ne autogospodărim mai bine 

circumscripția, orașul 
in care muncim, și trăim"

La școala generală nr. 29 din Cra
iova a avut loc întîlnirea candidați- 
lor — muncitoarele Marieta Șarpe și 
Aurica Enache — cu alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 3 din 
cartierul Valea Roșie. Ceea ce a re
ținut atenția la această întîlnire a 
fost dialogul viu, sincer, dintre can
didate și alegători. Alegătorii nu nu
mai că au făcut multe propuneri 
gospodărești, dar pentru fiecare pro
punere au oferit și cele mai bune 
soluții de realizare. Ba. mai mult : 
fiecare din vorbitori, fie că a fost 
Nicolae Grigore, Anastasia Popa, 
Gheorghe MutUlescu. Constantin Fu
riș, sau Constantin Abagiu (care au 
propus construirea in acest cartier 
a unei piețe, a unui dispensar me
dical. magazin de articole textile și 
electrice), s-a angajat ca alături de 
deputata lor, indiferent care va fi, 
să contribuie din plin la acest efort 
pentru mai mult și mai bine.

și firesc. întreaga adunare a pus in 
centrul analizei problema perfecțio
nării metodelor și stilului de muncă 
ca o cerință fundamentală a bunului 
mers al întregii activități. Acesta a 
fost contextul in care președintele 
comitetului sindicatului. Dumitru 
Jercan. reflectând asupra propriilor 
lipsuri ale comitetului, a insistat asu
pra necesității de a se acționa stă
ruitor — prin intermediul comuniștilor 
din comitet, din grupele sindicale — 
pentru curmarea formalismului în 

întrecerea socialistă. înlăturarea spi
ritului testivist și instaurarea unui 
climat de ordine, disciplină și răs
pundere. in care fiecare om să-și în
deplinească cu conștiinciozitate înda
toririle. „In primul rînd maiștrii, toți 
șefii formațiilor de lucru — s-a sub
liniat — trebuie să se considere ade
vărat! organizatori ai locurilor de 
muncă, să dea dovadă de intransi
gentă- fată de orice fel de abateri, să 
nu accepte munca de mintuială. in
disciplina". „Este păgubitoare men
talitatea acelora — spunea inginerul 
Atanase Marinoiu — care așteaptă ca 
altcineva, de la diferite foruri, să 
vină in unitatea noastră și să facă 
ordine Cum se manifestă in acest 
caz răspunderea personală a comu
nistului. a celui care conduce, a ce
lor care trebuie să acționeze in toate 
împrejurările ca oameni politici ?“

Exigenta și fermitatea comunistă se 
cer cultivate cu mai multă stăruință 
și prin activitățile politico-ideologire 
și educative — sublinia, pe bună 
dreptate, șeful serviciului energetic, 
Alexandru Plopeanu. Continuînd a- 
ceastă idee, laboranta Camelia Pi- 

dintre cei înscriși la cuvînt — nume
roasele dotări tehnico-edilitare ae cer 
să fie în continuare mai bine gospo
dărite si îmbogățite, de propriii be
neficiari. adică de cetățeni. Amenajă- 
r.le și înfrumusețările la care vor 
participa direct cu fapta lor vor crea în 
final acea ambianță necesară traiului 
urban civilizat pe care noul cartier il 
pretinde. în același timp, alegătorii 
au hotărît să fie înscrisă în progra
mul de lucru al viitorilor deputati 
organizarea unui control mai siste
matic si mai riguros al cetățenilor 
asupra activității tuturor unităților de 
servire publică din cele două circum
scripții. „Pentru că. au spus ei. nu 
putem. fi mulțumiți doar cu faptul că 
aceste unităt.i există, este necesar ca 
ele să funcționeze ireproșabil". Toc
mai de aceea, dezbaterea/angaiantă. 
deplin responsabilă, a numeroaselor 
probleme gospodărești a dus la con
turarea încă din timpul întîlnirii. a 
unui program de măsuri marcate da 
certitudinea transpunerii lor în reali
tate. Au fost fixate chiar si unele ter
mene concrete de realizare a angaja
mentelor așumate. în final, s-a sub
liniat faptul, esențial, că strînsa co
laborare intre cetățeni si consiliul 
popular, prin deputății ce vor fi a- 
lesi la 20 noiembrie, va determina, 
în cele mai multe cazuri, devansarea' 
termenelor propuse.

Cornel POGACEANU

Un element pozitiv l-a constituit, 
fără îndoială, și faptul ,că la aduna
rea cetățenească din circumscripția 
nr. 3, circumscripție afectată grav 
de seismul din 4 martie, au fost pre- 
zenți și cadre de conducere aproape 
de la toate sectoarele consiliului 
popular municipal, care au soluțio
nat chiar pe loc anumite probleme, 
iar altele le-au reținut spre rezol
vare. ineluzindu-se in programele 
de acțiune pe care le vor traduce m 
fapt ițnpreună cu deputății. Un 
exemplu din multe altele : la pro
punerea tovarășei Floarea Nica, de 
a se lua legătura cu constructorii, 
care au consolidat blocul 17, pentru 
a-și termina lucrările restante, se
cretarul comitetului executiv al 
consiliului popular municipal a sta
bilit chiar pentru a doua zi verifi
carea neajunsurilor semnalate și 
soluționarea lor. Iată de ce aduna
rea electorală din circumscripția 
nr. 3 a fost o expresie a hotăririi 
ferme a tuturor cetățenilor din car
tierul Valea Roșie de a se face totul 
pentru continua înflorire a ansam
blului de. locuințe in care trăiesc. 
Aceasta a fost de fapt și asigurarea 
dată in fața alegătorilor de către 
cele două candidate. muncitoare 
apreciate atît la întreprinderea de 
confecții Craiova, unde lucrează, cit 
și in circumscripția electorală nr. 3, 
unde locuiesc. Alături de angaja
mentul de a nu precupeți nici un 
efort pentru mai huna dotare și în
frumusețare a cartierului, tovarășele 
Marieta Șarpe și Aurica Enache 
și-au manifestat bucuria că li se dă 
posibilitatea și lor, nemembrelor de 
partid, de a participa la activitățile 
organismelor de stat. Ia soluționarea 
problemelor dc viață ale cetățenilor 
din cartierul lor.

Nicolae BĂBALAU

cioreanu arăta că „acumularea unor 
deficiențe se datorește și faptului că 
se așteaptă adunări, ședințe deose
bite pentru a-i arăta omului ce și 
cind greșește. Greșeala trebuie criti
cată și îndreptată pe loc. operativ". 
Din luările la cuvînt s-a conturat, 
de altfel, si o sarcină de însemnătate 
majoră pentru comitetul de partid : 
întărirea controlului pentru îndepli
nirea propriilor hotăriri și măsuri 
adoptate. Deficientele manifestate in 
exercitarea controlului din par
tea comitetului de- partid a făcut 
posibil — așa cum s-a arătat — ca 
timp de un an membrii consiliului 
de control muncitoresc să nu se în- 
tilneașcă toți măcar o singură dată ; 
ca unii dintre ei să nu îndeplinească 
nici o sarcină ; așa s-a ajuns la si
tuația ca numeroase propuneri ale 
oamenilor muncii să rămină uitate 
prin sertare, ca aplicarea unor su
gestii valoroase să întîrzie.

Fără îndoială, principala calitate a 
dezbaterilor din plenara comitetului 
de partid a fost aceha că toți vor
bitorii — in numele comuniștilor, al 
întregului colectiv — au examinat 
lucrurile în profunzime, dezvăluind 
cu curaj, cu exigență și răspundere 
propriile lipsuri și neimpliniri în 
munca profesională și politică. Este 
și aceasta o premisă a faptului că, 
la Teleajen. comuniștii sint hotăriti 
să îndrepte lucrurile, cit mai cu- 
rind posibil, pe făgașul normal. De 
altfel, angajamentul celor prezenți a 
fost ea pină la sfirșitul acestui tri
mestru combinatul petrochimic să-și 
redreseze activitatea economică, să 
obțină asemenea rezultate incit co
muniștii. întregul colectiv să poată 
spune : „Am făcut tot ceea ce a de
pins de noi. am depășit momentele 
grele și pășim cu dreptul în anul ce 
vine".

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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Vedere generalâ a Combinatului chimic din Rimnicu Vilcea

Celor care au fost cu ani in 
urmă prin aceste locuri trebuie să le 
spunem că Teliucul și Ghelarul — 
vechi mine de fier din munții Poia
na Rusca — au trecut in ultimii ani 
prin atitea metamorfoze incit sint 
acum de nerecunoscut. Concomitent 
cu investițiile alocate de stat, spe
cialiștii și muncitorii din cadrul în
treprinderii miniere Hunedoara, care 
lucrează în această zonă, au adus o 
contribuție substanțială, prin eforturi 
proprii, la amplul proces de întine
rire și modernizare a minelor și. pe 
această bază, au scos din adîncuri 
cantităti mereu mai mari de mine
reuri, sporind necontenit randamen
tul muncii și eficienta producției.

Am fost zilele trecute in mijlocul 
minerilor de aici și am aflat nenu
mărate fapte de muncă demne de 
remarcat. Sarcinile de plan pe zece 
luni au fost îndeplinite și depășite 
la toți indicatorii, pe ansamblul în
treprinderii. Se detașează însă, cu 
deosebire, rezultatele in domeniul 
creșterii productivității muncii și al 
rentabilității producției. în această 
perioadă, nivelul productivității mun
cii planificate a fost depășit cu peste 
17 la sută șl, în exclusivitate pe a- 
ceastă bază, s-au livrat suplimentar 
10 817 tone fier in minereu marfă, 
135 600 tone dolomită și 3 923 tone 
talc ; de asemenea, au fost obținute 
beneficii peste prevederi care ' 
mează 11 milioane lei.

Cum se explică aceste 
cese notabile, ce factori au 
gunat într-un domeniu atit de __
cil, cum este cel al exploatării zăcă
mintelor mai sărace, asemenea rea
lizări 7

Din multitudinea de factori ne vom 
referi, în primul rind, la acțiunile 
perseverente întreprinse de consiliul 
oamenilor muncii și comitetul de 
partid pentru modernizarea metode
lor și tehnologiilor de extracție, pen
tru introducerea tot mai largă a 
noutăților tehnice adecvate specificu
lui zăcămintelor de aici.

O mare extindere a cunoscut me
toda de exploatare cu camere și 
stilpi. Fără a intra in detalii tehni
ce. pe care specialiștii le cunosc, 
subliniem doar că prin acest sistem 
se realizează excavați! de dimensiuni 
mari cu ajutorul unor utilaje de per
forare de performanță ridicată. De 
asemenea, rambleerea (adică umple
rea golurilor cu steril după exploa
tare) se efectuează cu instalații 
de transport hidraulic de 
randament, construite prin 
utilare. Aplicarea în toate __
tajele noi a soluțiilor tehnice și 
tehnologice la care, ne-am refe
rit a avut ca rezultat dublarea pro
ductivității muncii pe post. La peste 
50 la sută din abataje s-a eliminat

rambleerea manuală, ceea ce a dus 
la economii importante de forță de 
muncă. In alte abataje, unde din 
cauza condițiilor naturale ale zăcă- 
mintului nu se poate utiliza sistemul 
de mai sus. metoda clasică de ex
ploatare cu felii orizontale ascenden
te și rambleere manuală a șpațiului 
exploatat a fost îmbunătățită in toa
te fazele ciclului de extracție, asi- 
gurindu-se pe fiecare post creșteri 
de productivitate de 30—40 la sută 
față de nivelurile atinse înainte.

Cu perseverență s-a acționat și 
pentru mecanizarea încărcării și 
transportului pe galeriile principale 
și secundare. în abataje. Sint folosite 
locomotive și mașini de încărcat cu 
siloz realizate in țară (o bună parte 
din subansamblele acestei mașini se 
produc în întreprindere prin autouti-

de avantajele 
se Îndeplinesc 
depășiri însemnate, generatoare de re
tribuții mai mari, iar eforturile fi
zice s-au diminuat intr-o măsură 
importantă.

Din discuția cu acest miner frun
taș in producție, cu artificierul Cos- 

mineri 
o pro- 
reali- 

fiecare 
numai 
tehnic,

sarcini economice. Pornind de 
asemenea propunere, bunăoară, 
siliul oamenilor muncii a făcut 
naliză a necesităților reale de 

productiv și a ajuns 
poate fi redus la ju
de muncă eliberată 
spre munca produc-

insu-

suc- 
asi- 
difi-

mare 
auto- 
aba-

la o 
con - 
o a- 
per-

ma Culcea, ca și cu alți 
și cadre tehnice, am reținut că 
ductivitate mereu mai inaltă. 
zată schimb de schimb în 
brigadă, este condiționată nu 
de introducerea progresului 
ci. deopotrivă, de respectarea rigu
roasă a ordinii și disciplinei n pro
ducție (orice abateri sint discutate 
cu înaltă exigență muncitorească), 
de buna organizare a muncii, de 
coeziunea și stabilitatea oamenilor, 
de perfecționarea continuă a califi-

La întreprinderea minieră Hunedoara

lare). Mecanizarea acestor operațiuni 
a fost generalizată în toate, abatajele 
exploatărilor, ușurînd considerabil 
efortul fizic al minerilor, 
două unelte tradiționale ale 
Iui — sapa și trocul — au 
din abataje. Tehnologii noi 
introduse și la lucrările 
pe orizontală și verticală.

Prezentate succint și 
strict tehnico-economic, 
mintite — și altele, la care nu ne-am 
referit — încorporează în ele munca 
tenace, efortul creator nu numai al 
specialiștilor, ci și al întregului co
lectiv pentru introducerea noului, 
pentru schimbarea radicală 
metode de lucru clasice, 
multă vreme in exploatările 
de pe aceste meleaguri. Sigur că pro
movarea progresului tehnic, introdu
cerea metodelor noi nu au decurs 
lin ; au trebuit să fie invinse anu
mite mentalități, anumite atitudini 
greșite ale unor oameni.

— Cind au fost introduse primele 
mecanizări, au crescut în mod firesc 
și cantitățile normate de minereu ce 
trebuiau extrase pe fiecare post — 
ne spune Ion Maican, șeful unei bri
găzi de mineri. A existat la unii te
merea că lucrul cu mașinile va fi 
mai greu și normele nu vor putea fi 
realizate. într-un asemenea „mo
ment psihologic" a intervenit orga
nizația de partid. Comuniștii, mineri 
și ei. au discutat deschis cu ceilalți 
tovarăși de muncă, au arătat fără 
ocoluri că. in condițiile in care ce
rințele economiei reclamă producții 
tot mai mari, cu metodele clâsfce'nu 

poate extrage minereul necesar, 
scurt timp s-au convins cu toții

de

Practic, 
mineru- 
dispărut 
au fost 
înaintări

în limbaj 
acțiunile a-

a unor 
aplicate 
miniere

cării profesionale. „La noi — a ți
nut să ne spună ing. Petru Beldean, 
șef de secție coordonator la secția 
Teliuc — se vorbește azi de mine
rul mecanizator. Intr-adevăr, tot 
mai multi mineri yor lucra la ma
șini și asta cere o pregătire profe
sională superioară. Tocmai de aceea, 
în întreprinderea noastră se acordă 
multă atenție organizării de cursuri 
pentru ridicarea calificării șl de re
ciclare, punîndu-se accent pe cunoș
tințele practice, pe cunoașterea și 
însușirea utilajelor și tehnologiilor 
noi".

Cu alte cuvinte, acum cind condi
țiile de muncă sint atit de strips le
gate de mecanizarea proceselor din 
subteran, de aplicarea unor tehnologii 
moderne de exploatare de mare ran
dament, oamenii rămin factorul ho-1 
tăritor. Oamenii — fie ei șefi de bri
gadă, echipă, sector sau abataj, ori 
simpli mineri — cărora li se cere pă
rerea cu privire la programarea pro
ducției cu mult înainte de începerea 
fiecărei luni ; oamenii care gindesc, 
își spun cuvîntul cu răspundere și 
participă la soluționarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică bunul 
mers al activității întreprinderii.

— Nu ne-am ferit niciodată să dis
cutăm problemele dificile ale activi
tății întreprinderii cu întregul colec
tiv — ne spune maistrul miner Con
stantin Chirilă, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii. De altfel, 
la noi s.-a încetățenit practica de a 
afișa in sălile de apel problemele a- 
flațe in atenția consiliului oamenilor 
muncii și, nu de puține ori. minerii 
fac propuneri interesante, utile pen
tru ducerea la bun sfirșit a unor

sonal indirect 
la concluzia că 
mălaie, forța 
fiind orientată 
tivă din subteran sau de la prepara
re. Mai mult, consiliul oamenilor 
muncii a stabilit ca asemenea analize 
sa sc facă in' fiecare trimestru.

— Evident. introducerea mecani
zării. a noilor tehnologii impune 
abordarea intr-un spirit nou a con- 
i.i,cerii activității miniere 
eizat irig. Vasiie Golda, 
Întreprinderii. în aceste 
munca in subteran devine 
plexă, problemele ce se cer operativ 
soluționate sint mai nuiperoase. De 
aceea, nici conducerea nu se mai 
poate exercita din birou. în aplicarea 
indicațiilor date de conducerea par
tidului, consiliul oamenilor muncii a 
hotărit ca specialiștii din serviciile 
funcționale să lucreze trei zile pe 
sfeptămină intr-un anumit sector din 
subteran sau la uzina de preparare, 
participind nemijlocit la soluționarea 
problemelor și conducerea activității 
din zona respectivă ; pe toată aceas
tă perioadă, fiecare din acești tova
răși semnează in condica de prezență 
a sectorului productiv, iar activita
tea fiecăruia este apreciată și in 
funcție de rezultatele obținute de 
acest sector in producție. Con
comitent cu concentrarea muncii 
de conducere operativă a activității 
jos, in abataje, in sectoare și secții, 
in intregul nostru sistem de condu
cere insistăm pe înrădăcinarea con
cepției potrivit căreia, de la șeful de 
brigadă la director, toți trebuie să 
gindească în viitor, să nu se mărgi
nească numai la soluționarea pro
blemelor imediate. A gindi prospec
tiv, a contura și rezolva din timp 
problemele de perspectivă — de or
din tehnic, organizatoric ș.a. — de
sigur fiecare pentru un anumit ni
vel, consider că este esențial in mun
ca de conducere.

De la minerii și cadrele de con
ducere din întreprindere am aflat o 
serie de preocupări actuale pentru 
perfecționarea in continuare a acti
vității economice, pentru buna pre
gătire a producției din 1978, in lumi
na sarcinilor subliniatș de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. întregul co
lectiv este hotărit să ridice tot mai 
sus ștacheta realizărilor, să extragă 
cantități tot mai mari de minereu de 
fier, in condiții de eficiență econo
mică superioară. îi urăm succes 1

Mircea ANGELESCU 
Cornelîu CARLAN

— a pre- 
directorul 

condiții, 
mai com-

I

-ih: PRELUAREA CEREALELU
ÎN INSULA MARE A BRAHE

Dună cum se știe, pentru amena
jarea Insulei Mari a Brăilei, pen
tru transformarea fostei „impărătii" 
a sălciilor si Stufărișului intr-un gi
gant agricol, s-au investit resurse 
considerabile.

— Care sînt. principalele probleme
cu care se confruntă LA.S.-ul 7 il 
întrebăm oe directorul întreprinderii, 
tovarășul Ioan Vlad. Erou al Muncii 
Socialiste. j

— Exceptind amenajarea suprafe
țelor irigate, ar fi 
rii cerealelor. Este 
una 
cele 
de 
cite 
Mai 
seama de volu
mul producției, de 
specificul trans- . . 
portului peste Dunăre. Pare un a- 
mănunt in raport cu amploarea în
treprinderii. cu investițiile făcute — 
dar aci se produce o adevărată „gi- 
tuire". este un „loc îngust" care ge
nerează mari perturbatii.

...Zi de octombrie. în Insula Mare 
a Brăilei, la punctul Blasova. Cer 
Înalt, limpede, soare blind. „Dunărea 
veche", la doi pași. Aci. ne mal. o 
groană largă si adincă. plantată în
tr-un colt cu lujeri de fier-beton. 
dincolo o altă săpătură aducind cu 
o temelie părăsită, alături un fel de , 
terasament ne care se plimbă alene, 
neconvins. un buldozer, alături de un 
tractor care stă uitat. într-o adormi
re dulce ne propriile-i pneuri. Peisaj 
parcă desprins de viată ■— în con
trast cu forfota camioanelor și com
binelor din celelalte zone ale insu
lei.

...N-am fi insistat asupra acestei 
imagini dacă nu am fi aflat că nune-

problema nreluă-

tul respectiv ar fi trebuit, incă de la 
20 septembrie a.c.. să cunoască un 
ritm intens. trepidant.. de muncă, 
specific instalațiilor de preluare a 
cerealelor celei mai vaste întreprin
deri agricole din tară. Or. nu numai 
că punctul nu funcționează, dar in
vestiția. deși cu termenul depășit, 
continuă să treneze. Si nu numai 
aici, ci si la Vilciu. un punct simi
lar, care trebuia să primească cerea
le încă de la 1 septembrie a.c. ; la 
Maicanu — din 20 septembrie ; la'

din sursele 
mai serioase 
greutăți din 

întâmpinăm, 
ales ținind

O investiție restantă și problemele 
unei mari întreprinderi agricole

Băndoiu. unde lucrările ar fi trebuit 
să fie mult mai avansate...

Povestea acestei' investiții este 
lungă si destul de incîlcită. Iat-o. 
înt.r-o tentativă de rezumat. în ve
derea creării capacității de recentio- 
nare. uscare si încărcare oe nave, in
cit să se asigure scurtarea perloa- 

a recoltei, prin
investiții pe anul 1977 al 
Brăila s-a prevăzut con- 
patru magazii de cereale 
Mare a Brăilei, in antre-

viitor. în contractul (cu 
urmare, in 

1977 intre constructor și

PENTRU A ASIGURA HRANA ANIMALELOR

TOATE FURAJELE

cu cea
unitățile agri- 
insilozeze cit 
pună lă adă- 
ceea ce oferă

strînse și

PE TIMPUL IERNII

însilozate grabnic, 
mai mare grijă!

dei de preluare 
planul de 
I.V.C.P.T. 
struirea a 
în Insula
priza T.C.I.F. Galați, cu termene de 
punere în funcțiune în acest an și 
in anul 
nr. 329) încheiat, ca 
februarie
beneficiar; deci intre T.C.I.F. Galați 
și I.V.C.P.T. Brăila, s-a stipulat ca 
beneficiarul — dat fiind faptul că 
lucrarea a fost inclusă in plan des
tul de tirziu — să asigure 50 la sută 
din necesarul de materiale de bază 
in trimestrul II 1977, iar restul de 50 
la sută in trimestrul III. Este ade
vărat că au survenit unele intlr- 
zieri in ce privește finanțarea, am
plasamentele magaziilor, demara
jul lucrărilor. Cu toate acestea. incă 
în iunie, intr-o ședință specială de 
comandament, ținută in Insula Mare 
a Brăilei în prezenta tuturor factori
lor de răspundere interesați, s-a sta
bilit că investiția poate fi grăbită și 
dată in funcțiune incă în campania 
agricolă djn toamna

Nu este, desigur, 
de a „stabili cutoe".

aceasta. 
sarcina noastră 

— cert e că nici

constructorul — T.C.I.F. Glalați ș; 
recția îmbunătățirilor funciare. p 
o parte, nici beneficiarul -4- I.V.C 
Brăila si Centrala de valorifica 
cerealelor, pe de altă part,;. nu- 
achitat integral de propriile ana 
mente asumate. în același timp, 
se poate să nu se remarci: ră»»’ 
derea ce revine in mod < 
T.C.I.F. Galati in orivinta r 
tării graficelor. De ce 7 
exemplu : la 30 iunie.

ave 
tea 
luci 
stru 
valo 
lioar 
puni 
țiile 
xista> 

mentele. documentația, 
la finanțare). De alte m 
nu era nevoie. Și totuși 
la noile magazii, consu.. .
realizat, in loc de 10 milioane iei. 
doar 1 300 000 lei. Iar șirul exemple
lor concrete de acest fel ar Putea fi 
mai mare.

Cert este că acum situația se pre
zintă astfel : la magazia din punc
tul Băndoiu. lucrările au fost sista
te ; la Maicanu, ritmul de execuție 
este foarte lent (in luna octombrie 
In loc de 800 000 lei lucrări, cit se 
prevăzuse in grafice, nu s-au exe- 
cutat decit 70 000 lei) ; LaVilcu. deși 
80 la sută din investiție este gata... 
lioseste forța de muncă, iar termenul 
de punere in funcțiune este din r.ou 
periclitat. La Blasova. am văzut, \,rt. 
•crările stagnau.

Ce ar mai fi de adăugat 7 Două 
lucruri :

1. Campania de toamnă este ne 
sfirsite. deci punctele de preluare in 
cauză nu vor putea intra in func
țiune decit in anul viitor. Dacă vor 
intra — pentru că ritmul in care se 
lucrează nu convinge ne nimeni.

2. Toate utilajele care nu se mon
tează Dină la termenele de punere 
in funcțiune vor fi creditate de ban
că cu dobinzi majorate.

Si totuși o întrebare. în Insula 
Mare a Brăilei timpul frumos poa
te să se schimbe oricind. în cur’ind 
vor începe Ploile, mai tirziu zâne; iile. 
Cum se va lucra atunci 7
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Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinteii

Este de importantă esențială pen
tru dezvoltarea zootehniei noastre 
ca în aceste zile toate 
cole să strîngă și să 
mai multe furaje, să 
post de intemperii tot 
cimpul. Concomitent cu celelalte lu
crări agricole de sezon, este necesar 
să se acționeze cu toate forțele și 
mijloacele existente pentru a recolta 
și conserva, în bune condiții, cele 
citeva milioane tone de coceni, sfe
clă furajeră și alte resurse. Acestei 
probleme trebuie să 1 se acorde 
toată, atenția acum, cind se poate 
acționa eficient, cind pot fi puse in 
valoare rezervele proprii ale fiecărei 
ferme zootehnice și unităti agricole, 
pentru a asigura furaje corespunză
toare, atit cantitativ, cit și calitativ.

în unitățile cultivatoare de po
rumb recoltatul nu poate fi conside- 
■at incheiat atit timp cit cocenii 
rămin netăiați sau netransportați de 
te cimp. Or. asemenea situații se în- 
ilnesc in multe întreprinderi agricole 
ie stat si cooperative agricole din ju- 
letele Ialomița. Constanta. Dolj, Tele- 
irman ș.a. Nimic nu justifică această 
iractică neeconomică. Cocenii repre- 
intă o importantă sursă de hrană 
entru animale ; valoarea lor nutrl- 
vă reprezintă peste 30 la sută din 
ceea a intregii plante de porumb, 
’ea ce este foarte mult. Experiența 
rată că cel mai eficient mijloc 
Miservare este insilozarea lor 
nestec cu nutrețuri suculente 
deosebi, cu tăiței de sfeclă de 
bricile de zahăr, borhoturi de 
bricile de spirt si bere, saramură, 

acest mod se evită degradarea co.- 
nilor sub influența intemperiilor și 
arderea frunzelor, care conțin cele 
ii mari cantităti de substanțe nu- 
tive. în condițiile specifice din 
castă toamnă, cind precipitațiile 
ti reduse nu au ajuns incă să in- 
grească si să degradeze nutrețurile 
>siere. este cu atit mai important 
se urgenteze recoltarea și insilo- 
ea acestora. Este însă știut, spre 
■șitul toamnei pot surveni ploi 
e îngreunează recoltarea furajelor 
le reduc mult calitatea. Iată de ce 
aceste zile la strîngerea furajelor 
la insilozarea acestora trebuie să 
ticipe cît mai multe forte de la 
i.
ină la 2 noiembrie, in întreprin
de agricole de stat, planul de in- 
zare a furajelor a fost realizat in 
porție de 81 la sută, ișr în coope- 
vele agricole — de 84 la sută. Coo- 
itivele agricole din județele Pra-

de 
in 
si, 
la 
la

hova, Bihor și Mureș au depășit planul 
de insilozare pe luna octombrie, iar, 
in cele din Dîmbovița, Vrancea, Alba, 
Brăila, Brașov. Cluj și Suceava, lucră
rile sint avansate. în județul Prahova 
s-au organizat formații de lucru spe
cializate. dotate cu tractoare, com
bine și mijloace de transport, in ca
drul fiecărui consiliu intercoopera-* 
tist, pentru recoltarea și insilozarea. 
furajelor. Pentru a se obține furaje 

. insilozate de 
și a se evita 
nutritive, se 
tie asigurării 
eonilor Prin _ . ____ ____  _
cu tăiței de sfeclă sau prin stropirea 
cu saramură. De asemenea, se asigură 
presarea puternică și continuă a fu
rajelor pe toată durata insilozării, 
pină la eliminarea golurilor de aer — 
condiție» esențială pentru înlăturarea 
pierderilor de substanțe nutritive.

Sint unități agricole în care spe
cialiștii și cadrele de conducere nu 
iau măsuri pentru echilibrarea ba
lanței furajelor, deși cimpul este plin 
de coceni, sfeclă de nutreț și Chiar 
culturi duble încă nerecoltate. Atari 
situații se constată, de pildă, in coo
perativele tgricole din județul Gorj, 
unde s-a realizat numai 46 la sută 
din planul de insilozare. Este con
secința acumulării restantelor la 
această importantă lucrare în peri
oadele precedente. Este necesar ca 
in cooperativele din acest județ și 
în cele din Mehedinți. Olt. Teleor
man ș.a., unde sint cele mai 
silozuri și fînare goale, să se 
nizeze largi acțiuni pentru a se 
ge grabnic cocenii, tot ceea ce 
cimpul spre a se umple „cămara de 
iarnă" a zootehniei.

întrucit pe cimp se află încă un 
volum mare de furaje, este necesai 
să se acorde maximă atentie bunei 
organizări a transportului. încărcării 
și descărcării in timp scurt a camioa
nelor. remorcilor si atelajelor. în 
multe unităti agricole întirzierea lu
crărilor de stringere si depozitare a 
cocenilor este motivată prin lipsa 
mijloacelor de transport. Or. in a- 
ceastă Privință există experiență 
bună, care poate fi si trebuie gene
ralizată în cît mai scurt timp 
posibil. Ne referim la măsurile 
întreprinse de organele agricole ale 
județului Dîmbovița, care au organi
zat confecționarea unor simple plat
forme pe două roti de cauciuc, ata
șate în spatele tractorului, pe care 
se încarcă și se transportă cocenii. 
Sint mijloace de transport de mare

ÎN JUDEȚUL BUZĂU

S-A ÎNCHEIAT RECOLTAREA PORUMBULUI

calitate cit mai bună 
pierderile de substanțe 
acordă maximă aten- 

umiditătii optime a co- 
amestecarea acestora

capacitate și ieftine, care pot fi fă
cute1 de către mecanicii din I.A.S. și 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii.

Este în interesul economiei națio
nale ca toate furajele să fie strinse 
și gospodărite bine, fără nici o pier
dere. fără risipă, pentru a se asigura 
hrana animalelor pe tot timpul iernii, 
condiții cit mai favorabile pentru 
creșterea producției de carne și lapte 
necesare aprovizionării populației.

Constantin BORDEIANU

La cooperativa agricolâ din comuna Girbovi, județul Ilfov, după 
executarea arăturilor de toamnă, terenul este nivelat cu grijă, asigu- 
rîndu-se astfel condiții optime în vederea obținerii 

mari la hectarunor recolte
în anul viitor a

în cooperativele a- 
gricole din județul Bu
zău s-a incheiat ieri, 
2 noiembrie, recoltarea 
porumbului ne întrea
ga suprafață de 61 384 
ha. Țăranii cooperatori 
si mecanizatorii string 
acum recolta de 
ultimele 700 ha

ne
din

cele 12 500 ha cultiva
te cu sfeclă de zahăr. 
Numeroase mijloace 
de transport auto si 
atelajele transportă 
sfecla la fabrică sau 
în silozuri 
menajate, 
operatori

special a-
Multi co- 

lucrează la

eliberarea terenului de 
coceni, iar mecaniza
torii execută ogoare 
de toamnă. Au fost 
arate pină acum 44 000 
ha. ceea ce reprezintă 
peste 36 La sută din 
suprafața prevăzută. 
(Mihai Bâzu).

multe 
orga- 
strîn- 
oferă

Pe lingă alte produse agricole de 
origine vegetală, fasolea este mult 
căutată in alimentație, consumin- 
du-se atit sub formă de boabe, cit 
și sub/ formă de păstăi. Și aceasta 
nu intimplâtor. Fasolea are nume
roase însușiri nutritive, un cost scă
zut și de multă vreme a devenit un 
aliment traditional pentru poporul 
nostru. Cu toate acestea, uneori, gos
podinele nu găsesc la piață cantități 
Îndestulătoare din acest aliment. 
Cauzele sint cunoscute. In timp ce la 
alte produse agricole — griu, porumb, 
floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, le
gume și fructe — se înregistrează, an 
de an, creșteri substanțiale, produc
ția de fasole se menține la un nivel 
scăzut, ceea ce determină și greutăți 
in asigurarea cantităților necesare 
aprovizionării populației, a cantinelor 
și restaurantelor. Poate fi sporită 
simțitor producția de fasole 7 Ce 
măsuri trebuie întreprinse acum pen
tru ca încă in 1978 să se obțină o re
coltă bună 7 La aceste întrebări au 
fost date răspunsuri clare in cadrul 
schimbului de experiență consacrat 
acestei culturi, organizat de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție la C.A.P. Girbovi. jude
țul Ilfov, la care au participat spe
cialiști de la direcțiile agricole si din 
unități agricole, cercetători, activiști 
de partid.

Schimbul de experiență a fost or
ganizat la Girbovi, deoarece această 
cooperativă a obținut, an de an. re
colte mari la fasolea cultivată în 
ogor propriu. în 1977. de exemplu, 
s-au realizat cite 1 500 kg la hectar 
pe o suprafață de 200 hectare, dar 
in alți ani recoltele au depășit chiar 
2 000 kg la hectar. Din partea gaz
delor. tovarășii Marcel Dobra, pre
ședintele cooperativei, și Iordache 
Olteanu. inginerul-șef. au descris 
tehnologia culturii fasolei, au de
monstrat. prin prisma rezultatelor 
obținute in decurs de peste 10 ani,

că recolta poate creste foarte mult. 
Iată, pe scurt, măsurile aplicate. 
Pregătirile pentru cultivarea fasolei 
încep din toamnă, cind se execută 
arăturile la adincimea de 23—25 cm, 
concomitent efectuîndu-se erăpatul si 
nivelatul. Pentru fertilizarea terenu
lui se folosesc 60—80 kg îngrășămin
te cu azot si 80 kg cu fosfor (sub
stanță activă), care se administrează

însumat 632 000 lei. rămînînd astfel 
un venît net de 364 000 lei. Este și 
motivul pentru care membrii acestei 
cooperative au cerut să dubleze su
prafața cultivată cu fasole.

Am prezentat mai ne larg expe
riența cooperativei agricole din Gir
bovi in, ce privește cultivarea faso
lei deoarece ea relevă pregnant că 
peste tot pot fi obținute asemenea

dentiate si cauzele care determină 
această situație. Dună cum se știe, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare stabilește, prin plan, su
prafețele care să se cultive cu fa
sole în fiecare județ. Numai că di
recțiile agricole din unele județe, in 
loc să se ocuoe de concentrarea a- 
cestei culturi ne suprafețe mari, in 
acele unităti care au condiții bune

EXPERIENȚA C. A. P. GÎRBOVI-ILFOV DEMONSTREAZĂ:

Randamentul la cultura fasolei 
poate crește foarte mult

înainte de pregătirea terenului. Pri
măvara. cit mai devreme, se face dis
cuitul. urmat de combinator si se a- 
olică erbicidele pentru a se comba
te buruienile. Se consideră că rezul
tatele bune in ce privește sporirea 
recoltei se datoresc faptului că. in 
cooperativă, semănatul se face din 
timp, si anume dună ce se incheie 
însămintarea florii-soarelui si înain
te de a se trece 1a porumb. Se ur
mărește. totuși, ca temperatura so
lului să urce la 8—10 grade. în timpul 
vegetației se aulică una-două prasi- 
le mecanice si una manuală si se pli
vesc buruienile dacă este necesar. 
Creșterea producției de fasole a a- 
dus cooperativei agricole din Girbovi 
însemnate venituri.' Valoarea produc
ției realizate in acest an a fost de 
996 000 lei, cheltuielile materiale au

rezultate. De ce in multe unităti a- 
aricole randamentele la hectar sint 
mici 7 în cadrul schimbului de ex
periență s-a procedat la o analiză a- 
mănunțită a principalelor cauze. Să 
luăm, de exemplu, rezultatele jude
țului Ilfov. în acest an. două unităti 
au obținut 1 500 kg fasole la hectar, 
12 — intre 1 000 și 1 500 kg ; 54 — in
tre 500 și 1 000 kg, iar 25 unități — sub 
500 kg la hectar. Aceste unităti sint 
situate intr-o zonă cu aceleași con
diții de climă si sol. ceea ce dove
dește că nu evoluția vremii, ci modul 
de lucrare a pămîntului constituie 
principala cauză a diferentelor de re
coltă. De asemenea, sint iudete — 
Bihor. Bacău. Dîmbovița. Galati. Me
hedinți. Olt. Prahova. Teleorman — 
unde, an de an. se înregistrează re
colte mici la hectar. Au fost evi-

si experiență îndelungată, fărimitea- 
ză cultura intr-un mare număr de 
cooperative agricole, oe suprafețe 
care rămin disponibile de la alte 
Plante. Ca urmare, in unitățile res
pective cultura fasolei este privită ca 
ceva auxiliar si. de aceea, nu 1 se a- 
cordă atenția cuvenită.

La schimbul de experiență de la 
C.A.P. Girbovi s-a stabilit ca pre
gătirile pentru cultivarea fasolei să 
înceapă incă din aceste zile de toam
nă. Au fost prevăzute o serie de 
măsuri. în ce constau ele 7. în fie
care iudet urmează să se întocmeas
că un program privind cultura fa
solei în 1978. pe baza '■ căruia se va 
urmări concentrarea acestei plante Pe 
suprafețe mari. de cel puțin 
200 hectare in fiecare coopera

tivă agricolă. Terenurile desti
nate acestei culturi vor fi identifi
cate fără intirziere. pentru a se ou - 
tea trece la executarea arăturilor și 
la nivelat. în scopul sporirii randa
mentului la hectar, se vor reparti
za cantităti corespunzătoare de îngră
șăminte chimice și se va urmări ca 
șefii de fermă, mecanizatorii și cei
lalți oameni care vor lucra in cadrul 
formației respective să cunoască și 
să aplice cu rigurozitate tehnologia 
acestei culturi.

Sint și alte căi prin care se va 
acționa in vederea sporirii produc
ției de fasole. Astfel, pe terenurile 
amenajate pentru irigat din județele 
Dolj, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman 
și Constanta se va insârninta fasole 
după recoltarea orzului. .De aseme
nea. urmează să fie extinsă cultura 
intercalată a fasolei printre porumb, 
metodă larg răspindită in trecut și 
care permite să se obțină 300—350 
kg fasole la hectar. Pentru a se ex
tinde cultivarea intercalată a fasolei 
printre porumb, urmează să se îm
bunătățească sistemul de retribuire 
in acord global la această cultură.

Există, așadar, multiple posibilități 
de sporire a producției de fasole. Se 
cere ca. încă din aceste zile, oe baza 
concluziilor desprinse din schimbul 
de experiență de la C.A.P'. Girbovi. 
organele județene de partid și agri
cole să stabilească măsurile ce se 
cuvin si să acționeze neîntârziat pen
tru a se executa, de pe acum, din 
toamnă, toate lucrările de pregătire 
a terenului. Recoltele care vor fi ob
ținute in anul viitor vor atesta răs
punderea si seriozitatea cu care s-a 
acționat in fiecare iudet sau unitate 
agricolă pentru a se realiza o adevă
rată cotitură în cultivarea fasolei — 
valoroasă plantă alimentară.

Ion HERTEG
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Miercuri după-amiază. tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Vietnam, condusă de Nguyen Hoang, 
șeful Sect.’ei de Propagandă si 
Educație a C.C. al P.C. din Vietnam.

care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

A fost prezent Tnau Thuan. amba
sadorul R. S. Vietnam in tara 
noaătră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări transmise cu 
ocazia preluării funcției de guvernator general. Mă voi strădui să promovez, 
in continuare, legăturile de prietenie și de strinsă cooperare care există intre 
cele două țări ale noastre. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru niesajul 
dumneavoastră personal pe care mi l-ați adresat.

KEITH HOLYOAKE
Guvernatorul general 

al Noii Zeelande
■ /

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII P

I Cronica zilei Cu prilejul apropiatei aniversări a

Excelenței Sale Domnului DEMETRIO La
Președintele Republicii Panama

La cea de-a 74-a aniversare a proclamării independenței dt 
dumneavoastră, vă adresez calde felicitări, Împreună cu cele ma 
de fericire pentru dumneavoastră, de prosperitate și pace poporu 
prieten, de noi succese in dezvoltarea economică și socială liberă 
Panama.

Imi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările 
vor dezvolta in continuare, in interesul celor două popoare, al c 
și înțelegerii internaționale.

aur
ultimele zile.J sătmărenii au 
martorii unui „spectacol" 
ră frumusețe desfășurat pe 
le măr-tfinașe ale ' orașului, 
■t"— tul" era oferit de zeci 

aide de aur" umblă- 
au căruțele încărcate 

tiuleți- de porumb așe- 
puțintică răbdare și cu 
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tb forma unor piramide 
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__  ingenios 
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■. 'ansport aproape 
tot 
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limb, adică 
țcamion. Cu

* iutocamion 
câți, cum 
a. Asta, ca să nu 
de economia im- 

nzină".

noaste...
(„cu adîncă mihnire 
urile pe care sînt 
le aștern pe hîrtie, 

. speranța că voi fi 
cititorii faptului di- 

istantin Giubega din 
i .icșoara, județul Me
iul său, Lucian, a ple- 
asă pentru a susține 

de corigentă la Li- 
istrial din Drobeta- 

■in. unde era elev, 
se mai întoarce 
atul. părinții s-au 
erii liceului. de 
t răspuns că fiul 

irezentase la cori- 
în care a fost de- 

,t. ..Intrucit am 
el prin mai multe 

,oar i-oi da de 
crie tatăl său — și 
-am reușit' să-l ga
pe cititorii rubricii 
Și aș mai vrea să 

» că mama lui a că- 
» de -atunci la pat. bolnavă, și 
așteaptă cu dor și drag să se 

itoarcă".

I-a stat
ceasul

— Nu doriți un ceas ? Lux, 
nu alta. Ia puneți-l la ureche să 
vedeți ce frumos bate. Merge 
ca... ceasul. Cit imi dati pe el ?

Merglnd de la un consumator 
la altul, intr-un bufet, din 

*•', Vergilică Bivolaru.
■■■'.rada Siăvilarului nr. 71. 
. ea spre vinzare ceasuri
iiasă nou-nouțe.

— Cit. ceri' pe el? — l-a in- 
Irebat un amator.

— Cit îmi dai ? Uite, pentru 
că imi lasă aura apă. hai să zi
cem patru sticle de bere.
-Si ’ ' '

două ?
— Fie 

te-mi-le 
mă grăbesc.

1 Dar „amatorul" de chilipir nu 
I se grăbea. Era ofițerul de mili

ție Constantin Matei, care a 
aflat apoi că Vergilică furase 

țiu’ mai puțin de 34 de ceasuri 
de la un magazin, pe care le-a 
vincfut cu un preț derizoriu. 
Pinâ in prezent au fost recupe
rate aproape toate ceasurile.

dacă-ți

și două, 
repede și
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Deunăzi, o instanță de jude
cată a tribunalului pitestean s-a 
deplasat la uzina de autoturis
me. Numeroși constructori de 
limuzine au asistat la un proces 
care avea pe rol dosarul penal 
in cauza privi ndu-i pe Vasile 
Corbu. fost șef-contabil la sec
ția forjă, și Nicolae Stirosu, 
fost casier plătitor in aceeași 
secție. Cei prezenți au 
cunoștință cu indignare 
fapta săvirșită de cei doi
culpați. întocmind liste de plată 
fictive, cei doi și-au însușit, pe 
nedrept și abuziv, sume impor
tante. prejudiciind avutul între
prinderii, al celor care asistau 
la proces. „Partea leului" o in
casa șeful-contabil. Venindu-le 
rindul să li se întocmească și 
lor acte — de data aceasta le
gale — șeful-contabil a fost con
damnat la 6 ani și 6 luni închi
soare. iar casierul plătitor a „în
casat" un ari.

mai multe 
mașina în 

in aprilie 
1970 și in

Chiar 
fără leac?

Conducătorul auto Mircea Va- 
silca a fost depistat de orga
nele de miliție, iu 
rinduri, conducing 
stare de ebrietate : 
1975, in octombrie
primăvara acestui an. De fie
care dată â scăpat, ca prin 
urechile acului, alegindu-se cu 
cite o sancțiune. Dar tot nu s-a 
învățat minte. A fost găsit 
acum din nou la volan sub in
fluenta alcoolului. De data 
aceasta, colegii lui Mircea Va- 
silca. de la autobaza I Slobozia, 
se întreabă, pe bună dreptate : 
„Mai poate să meargă ulciorul 

multe ori la apă 1“ Răspuns: 
apă poate să meargă, la vin 
nu !

de 
la

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Intre 26 septembrie si 1 noiembrie 
a.c.. ansamblul artistic ..Doina" al 
armatei a efectuat un turneu in 
R. P. Chineză. în cele aproape 40 de 
zile ale turneului, artiștii militari ro
mâni au prezentat in orașele Pekin, 
Sian, Cengtu, Munming, Ciangșa și 
Uhan 22 spectacole, care s-au bucu
rat de un deosebit succes.

Primul și ultimul dintre spectaco
lele susținute în fiecare oraș au fost 
televizate. De asemenea, postul de 
radio Pekin, precum și posturile de 
radio din capitalele celor cinci pro
vincii vizitate au transmis în direct 
programul ansamblului Și l-au înre
gistrat in vederea reluării. La rîndul 
său, presa din R. P. Chineză a con
sacrat numeroase articole, cronici și 
alte materiale spectacolelor susținute 
de artiștii militari români. Ziarul 
„Jenminjibao", ziarul Armatei popu
lare chineze de eliberare, organele 
de presă provinciale, ca și revistele 
de specialitate au elogiat arta po
porului român, conținutul patriotic 
și revoluționar al momentelor pre
zentate, frumusețea și varietatea cin
tezelor și dansurilor populare roma
nești, precum și ale celor cu tema
tică ostășească, măiestria interpreta
tivă a colectivului artistic militar. 
S-a subliniat că turneul ansamblului 
„Doina" a adus o contribuție impor-

tantă la intensificarea schimburilor 
româno-chineze de valori culturale, 
la întărirea prieteniei și a solidari
tății militante dintre popoarele și ar
matele României și Chinei.

★

Miercuri dună-amiază au fost 
inaugurate la Universitatea din Bucu
rești lucrările colocviului internatio
nal cu tema „PreocuDări pentru re
flectarea corectă a istoriei, civiliza
ției si culturii nopoarelor europene 
în manualele școlare si cursurile uni
versitare". organizat de Ministerul 
Educației si Învătămîntului. Acade
mia de științe sociale și politice și 
Institutul universitar de inalte stu
dii internaționale, cu sediul la Ge
neva.

Timo de patru zile, reprezentanți 
ai țărilor semnatare ale Actului fi
nal al Conferinței pentru securitate 
si cooperare în Europa de la Hel
sinki vor avea ocazia să efectueze 
un util schimb de păreri si de ex
periență privind preocupările actua
le si de perspectivă în domeniul pre
zentării corecte a istoriei, civilizației 
si culturii 
manualele 
contribuie 
reciprocă,
rea colaborării si 
păci trainice intre popoarele euro
pene.

popoarelor europene în 
școlare si universitare, să 
la o mai bună cunoaștere 
premisă pentru dezvolta- 

asigurarea unei

Aniversarea întreprinderii „Tricotex“
din Satu Mare

ani 
Iri

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
de existentă a întreprinderii de 
cotaie „Tricotex" din Satu Mare, la 
Teatrul de Nord din localitate a avut 
loc o adunare festivă. In încheierea 
adunării, participantă au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se scrie 
printre altele: întreprinderea noas
tră. ca multe altele de pe meleagu
rile sătmărene și din întreaga tară, 
este rodul politicii partidului de in
dustrializare socialistă, ridicată în 
ultimul deceniu la cele mai înalte 
cote. Producem astăzi de 23 de ori 
mai mult decît acum un sfert de 
veac. în acest timp, in întreprindere 
au crescut si s-au format mii 
muncitori. în majoritate tinere
mei. care au dovedit cu prisosință

de 
fe-

pricepere in folosirea utilajelor mo
derne si înaltă responsabilitate in 
îndeplinirea sarcinilor de plan. Apli- 
cind in viață indicațiile dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. privind îmbunătățirea or
ganizării producției și a muncii, ri
dicarea indicilor de utilizare a ma
șinilor și a timpului de lucru, creș
terea calității produselor si reducerea 
consumurilor specifice, ne angajăm 
să depunem toate eforturile pentru 
ca și in viitor să aducem o con
tribuție tot mai însemnată la înde
plinirea programului suplimentar de 
dezvoltare a economiei în acest cinci
nal, • la înflorirea patriei noastre. 
România socialistă. (Agerpres).

In Editura politica au apărut
• Națiune, stat, democrație (co

lecția „Documente ale Partidului 
Comunist Român", culegere sinte
tică).

• întrebări si răspunsuri privind 
mișcarea revoluționară si democra
tică de tineret din România.

• Tradiții de solidaritate inter- 
naționalistă româno-sovietice.

• Nicolae Copoiu. Gheorghe 
Unc : Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie si România.

In colecția „Invătămintul politi
co-ideologic al U.T.C.".. seria : Pro
bleme fundamentale ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si înaintării României sore 
comunism. Politica externă a parti
dului si statului nostru, au anărut :

• Teze : Codul principiilor și 
normelor muncii si vieții comuniș
tilor. ale eticii si echității socia
liste. Sarcinile organizațiilor U.T.C. 
în cunoașterea si traducerea in via
tă a prevederilor Codului eticii co
muniste. a legislației noastre socia
liste.

• Teze: Materialismul dialectic

si istoric — concepția cea mai 
înaintată despre lume si viată, baza 
ideologică a activității Partidului 
Comunist Român. Sarcinile U.T.C 
in educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerei generalii.

• Teze : Principiile fundamenta
le ale politicii externe a Partidu
lui Comunist Român si Republicii 
Socialiste România. Tineretul ro
mân — participant activ la înfăp
tuirea obiectivelor politicii interna
ționale a partidului si statului nos
tru.

• In colecția „Invătămintul po- 
litico-ideoloeic de masă" : Proble
me ale politicii interne si externe 
a partidului si statului, ale dezvol
tării multilaterale a orînduirii so
cialiste in tara noastră. (Programă 
orientativă, teze si ■ bibliografie 
in ajutorul propagandiștilor ' si 
cursantilor de la invătămintul po
litico-ideologic de masă al oame
nilor muncii din întreprinderi si in
stituții necuprins! la invătămintul 
de partid si al U.T.C.).

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunări festive în tară
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, alte localități ale tării au 
organizat miercuri adunări festive, la 
care au luat parte reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă 'Si obștești, 
numeroși oameni ai muncii, precum 
și reprezentanți ai Ambasadei
U. R.S.S. in tara noastră.

Despre importanta istorică mondia
lă a evenimentului au vorbit la adu
narea de la Combinatul de celuloză, 
hirtie si fibre artificiale din Suceava 
Ion Siminiceanu. prim-secretar 
Comitetului 
P.C.R.. primarul municipiului.
V. A. Demenciuk consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București; 
la adunarea de la întreprinderea de 
piese auto si tractoare din Miercurea- 
Ciuc. județul Harghita. Raduly Ale- 
xe. prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Miercurea-Ciuc. iar 
la adunarea de la întreprinderea me
talurgică din Tulcea. Alexandru Rizu,

municipal

al 
municipal Suceava al 

si

secretar al Comitetului 
Tulcea al P.C.R.
' Subliniind importanta 
Marii Revoluții Socialiste 
brie, caro a eliberat masele populare 
de exploatare si asuprire de pe a 
șasea parte a globului, a deschis ca
lea făuririi primului stat socialist din 
lume, inaugurind epoca revoluțiilor 
proletare, a trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism, vorbitorii au 
evidențiat realizările remarcabile în
registrate de popoarele sovietice, sub 
conducerea P.C U.S,. în cei 60 de ani

crucială a 
din Octom-

care au trecut de la istoricul eveni
ment. in dezvoltarea economiei, cul
turii. științei si .tehnicii, in ridicarea 
nivelului de trai' al celor ce muncesc. 
Ei au trecut, totodată, in revistă în
făptuirile de prestigiu ale oamenilor 
muncii din tara noastră, care, urmind 
cu insufletire Partidul Comunist 
Român, transpun cu succes in viată 
prevederile Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism, hotărîrile Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

Evocînd cu satisfacție legăturile de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre P.C.R. si P.C.U.S.. dintre 
România si Uniunea SoVietică. dintre 
popoarele celor două țări, care au 
rădăcini adinei în trecutul istoriei, 
vorbitorii au subliniat că în anii con
strucției socialiste aceste relații au 
fost ridicate pe trepte superioare. La 
aceasta, o contribuție deosebit de im
portantă au adus-o intilnirile si con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Leonid Ilici Brejnev, 
înțelegerile la care s-a ajuns cu aces
te prilejuri. Declarația comună ro- 
mâno-sovietică din noiembrie 1976, 
care au marcat etape noi, superioa
re. conlucrării pe multiple planuri 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre, în folosul ambelor țări, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului si păcii în întreaga lume.

în încheierea adunărilor au avut 
loc spectacole, prezentate de formații 
artistice de amatori. (Agerpres).

Spectacol prezentat de formația 
vocal-instrumentală „Smericika“

Constantin Mindreanu. vicepreședin
te al Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă si cultură, un numeros pu
blic.

Au fost de fată B. I. Minakov. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, alti 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum si I. T. Bulanii. adjunct al mi
nistrului culturii din R.S.S. Ucrai
neană. conducătorul delegației sovie
tice care ne vizitează tara.

(Agerpres)

Formația vocal-instrumentală „Sme- 
ricika" 
miercuri 
Teatrului 
Capitală, un spectacol organizat de 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste în cadrul manifestărilor com
plexe dedicate celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Ansamblul sovietic, 
care a fost oaspetele publicului din 
alte nouă orașe ale tării noastre, a 
cucerit si aplauzele călduroase ale 
spectatorilor bucuresteni.

In asistenta la spectacol se aflau

din U.R.S.S. a prezentat 
seara, in sala Victoria a 
„Constantin Tănase" din

NICOLAE CEAUȘ
Președintele

Republicii Socialiste R

t vremea
PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă rusă
Pentru timpul Sv. liber, vă reco
mandăm...
Moment fălclorle

16,M
16.05
16.35
17.05

i7"20__ .
17.35 Itinerar siberian — Reportaj filmat
17,50 Baschet masculin: Dinamo Bucu

rești Federale Lugano in „Cupa 
campionilor europeni".
Publicitate
1001 de seri 
Teleiurnal
• In îhtîmpinarea alegerilor de la 
20 noiembrie
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Dolj.
Ora tineretului.
Teatru TV: „Nora" de Ibsen. 
Telejurnal.
PROGRAMUL 2
Film artistic : „La început de 
drum". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară.

21.15 Telex.
21.20 Un fapt văzut de aproape.
21.40 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlziunii.

19,50

20.15
20.55
22,20

19,50

CAMPANIA ELECTORALĂ
(Urmare din pag. I)
cesteia — de la adunările de desem
nare a candidaților la intilnirile a- 
cestora cu alegătorii — dau posibi
litatea milioanelor de cetățeni să se 
pronunțe asupra modului de soluțio
nare a problemelor de care depinde 
atit dezvoltarea localităților respecti
ve, cit și a întregii țări. Este tocmai 
cerința asupra căreia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a stăruit în mod deosebit 
in cuvintarea rostită in cadrul ple
narei Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, subliniind că 
nici nu se poate concepe o bună con
ducere a localităților, o întărire a 
spiritului de autoconducere fără dis
cutarea sistematică cu cetățenii a 
problemelor aflate în fața consiliilor 
populare, fără participarea largă a 
maselor la întreaga activitate econo- 
mico-socială din fiecare oraș și co
mună.

Fiecare organizație de partid, fie
care consiliu al F.U.S.. desprirțzind 
concluzii practice din indicațiile date 
cu acest prilej, are datoria să asigure 
ca adunările electorale să prilejuias- 
că analiza exigentă, in fiecare loca
litate, atit a realizărilor, cit și a ne
ajunsurilor, stabilind pe această bază 
măsurile ce se impun pentru ca să 
prindă viață pretutindeni orientările 
și obiectivele stabilite de Congresul 
al XI-lea. programele adoptate pen
tru dezvoltarea economico-socială și 
ridicarea gradului de civilizație al tu
turor localităților.

Expresie grăitoare a dialogului 
permanent al partidului cu poporul, 
ca principală metodă de conducere a 
societății noastre, adunările electora
le vor fi cu atit mai rodnice și efi
ciente cu cit vor fi axate, în principal, 
pe realitățile concrete din circum-

scripția respectivă — pe felul in care 
sint gospodărite orașele si co
munele, pe ce iși propun în acest 
sens consiliile populare pentru ur
mătorii doi ani și jumătate. Desigur, 
pentru ca masele largi să poată parti
cipa competent la actul de condu
cere. Ia rezolvarea treburilor obștești, 
este necesar să li se înfățișeze clar, 
și cu prilejul acestor adunări, ce este 
de făcut, să nu se discute in lozinci și 
aprecieri generale, ci concret, gospo
dărește, despre acțiunile si lucrările 
la care sint chemate să-si aducă con
tribuția. Gradul de maturitate politică 
al fiecăreia dintre aceste manifestări 
va fi ilustrat de discernămîntul și 
spiritul gospodăresc cu care vor fi 
stabilite acele obiective necesare a fi 
realizate în ordine prioritară la ni
velul fiecărei localități, cu participa
rea directă a cetățenilor, precizin- 
du-se angajamente precise atîl din 
partea candidaților. cit si a alegăto
rilor, cu privire la acțiunile care pot 
si trebuie întreprinse in cel mai scurt 
timp cu eforturi comune. într-o. ase
menea viziune, campania electorală va 
prilejui reliefarea sarcinilor concrete, 
a acțiunilor practice care decurg pen
tru întreprinderea, instituția, locali
tatea respectivă din programul elec
toral al Frontului Unității Socialiste, 
va determina uriirea și mobilizarea 
tuturor forțelor în vederea realizării 
lui efective, îmbunătățirea calitativă 
a activității consiliilor populare.

Este de datoria consiliilor Frontu
lui Unității Socialiste, a organizații
lor de partid, a candidaților să ma
nifeste cea mai mare solicitudine și 
receptivitate față de cuvîntul cetățe
nilor, luînd în considerație deopotri
vă observațiile, propunerile, criticiie 
constructive, astfel ca analizarea ’ a- 
cestora să determine găsirea celor 
mai potrivite căi de soluționare. încă

de pe acum, fără a aștepta alegerea 
noilor deputați în consiliile popu
lare. se poate trece la inițierea, cu 
sprijinul cetățenilor, a unor acțiuni 
de larg interes obștesc, ceea ce va 
contribui fără . îndoială la întărirea 
spiritului de autoconducere, la inten
sificarea participării maselor la în
treaga activitate a organelor locale 
ale puterii de stat.

Toți membrii partidului, toți acti
viștii organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste au da
toria să acționeze ca propagandiști, 
folosind cu pricepere și inițiativă în
treg arsenalul mijloacelor activității 
politico-educative spre a contribui la 
ridicarea nivelului conștiinței socia
liste și intensificarea activității crea
toare a oamenilor muncii, ca ade- 
vărați deținători ai puterii de stat, 
în ultimă instanță, țelul urmărit ii 
constituie activizarea politică a ma
selor, astfel încit campania electo
rală să se soldeze cu rezultate prac
tice. materiale, pe plan economico- 
edilitar, afirmindu-se astfel drept o 
adevărată școală a responsabilității 
sociale, a spiritului gospodăresc.

O asemenea pregătire a alegerilor 
de la 20 noiembrie va ilustra convin
gător înseși trăsăturile fundamentale 
ale democrației noastre socialiste, va 
ajuta pe fiecare cetățean să înțelea
gă mai bine, mai profund, că de pro
pria sa participare la rezolvarea tre
burilor obștești, de inițiativa, spiri
tul de disciplină socială și răspunde
re civică, de perseverența cu care 
pune umărul la înlăturarea neajun
surilor depind în cele din urmă per
fecționarea continuă a vieții econo- 
mico-sociale, creșterea bunăstării 
maselor, accelerarea ritmului înain
tării noastre pe calea socialismului 
.și comunismului.

cinema
16; 18,15 : 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• Regăsire : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR — ._ ----- ... .... 20

15,45;

Excelenței Sale Domnului general dg brigadă
OMAR TORRIJOS HERRERA

Șeful Guvernului Republicii Panama
Cu ocazia celei de-a 74-a aniversări a zilei naționale a țării c 

voastră, am plăcerea să vă transmit cordiale felicitări și sincere urări, i 
cire personală, de progres și bunăstare pentrii poporul panamez 1

Ponorul panamez aniversează 
astăzi 74 de ani de la proclamarea 
indenendentei, sub semnul impor
tantului succes obtinut in luota 
pentru redobîndirea suveranității 
asupra întregului teritoriu national. 
Votul masiv in favoarea celor două 
tratate semnate cu S.U.A. la 7 sep
tembrie în problema Canalului Pa
nama si a zonei adiacente — ex
primat zilele trecute in cadrul re
ferendumului — ref-tectă concludent ■ 
sprijinul de care se bucură acțiu
nile întreprinse de guvern în di
recția restabilirii deplinei suvera
nități naționale. Asa cum se știe, 
noul tratat — deși nu prevede re
trocedarea imediată a teritoriului 
ocupat în urmă cu 74 de ani 
(transferul va avea loc la 31 de
cembrie 1999 si retragerea oricărei 
prezente americane in anul 2000) 
— stabilește o perspectivă certă și 
o dată exactă, care va ingădui Re
publicii Panama să-si înfăptuiască 
identitatea completă ca stat, să ob
țină deplina suveranitate asupra 
tuturor resurselor tării, pentru a le 
folosi corespunzător intereselor 
proprii. Relevînd importanta poli
tică a acestor documente, șeful 
guvernului nanamez. Omar Torrijos. 
arăta, totodată, că miiloacele fi
nanciare pe care tara le va obține 
potrivit noii reglementări vor fi 
utilizate. în principal, pentru lichi
darea rămînerii în urmă intr-o se
rie de sectoare, cum ar fi agri
cultura. industria, construcțiile de 
locuințe, imoulsionindu-se. in ace-

LA PIATRA NEAMȚ

MANEA MÂNESCL
Prim-minislru al Guverm 

Republicii Socialiste Romi

lași timp, ramurile economice 
producție destinată exportului.

Aspirațiile ponorului panan: 
sint privite cu simpatie de ooir 
publică din România, care a sal 
tat victoria cucerită in luota oei 
tru consolidarea independentei 
suveranității naționale, pentru des 
voltare de sine stătătoare. îi 
aceasta își găsește expresie nt 
numai prietenia ce caracterizează 
raporturile traditionale dintre po
porul român si popoarele Americiu 
Latine, ci și poziția consecventă a 
tării noastre de solidaritate cu 
statele ce au pornit pe calea dez
voltării independente, cu țările ce 
luptă pentru a redeveni denlin stă 
pine pe resursele lor naționale si 
a le folosi in interesul propriei, 
dezvoltări econom ico-sociale. In 
spiritul acestor legături de solida
ritate. România a sprijinit cu con
secventă lupta poporului panamez, 
poziție reafirmată cu prilejul in- 
tilnirilor ne care tovarășul Nicolae 
Ceausescu le-a' avut cu secretarei 
general al Partidului Poporului din 
Panama, cu reprezentant! ai gu
vernului panamez.

înscrise în acest cadru, raportu
rile de prietenie si colaborare din
tre România și Panama, car” se 
întemeiază oe stimă si resnect re
ciproc. cunosc un curs ascendent. 
Dezvoltarea lor in continuare este 
în interesul ambelor țări, al cauzei 
păcii si intelegerii internaționale.

V. P

S-a încheiat a V-a ediție a „Festivalului spectacolele! 
de teatru pentru tineret și copii"

• Ura (tn cadrul „Zilelor filmu
lui sovietic") : PATRIA — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Taburetul prințesei : VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Surisul mamei : CAPITOL —
9,15; 11,30: 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
• Chirurgii :
11,30; 13,45; 16;
• Din lumea 
dată : EFORIE

CENTRAL — 9,13; 
18; 20.
filmului de altă- 
— 9; 11,15; 13,30;

9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
FLAMURA — 11,15; 13,30;
18; 20,15.
• Salty : FLAMURA — 9.
• Ținutul uitat de timp : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
CASA FILMULUI (Bd. Magheru 
29) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica : DOINA — 9,30.
• Buzduganul cu trei pecețl : 
DOINA - 11,30; 15,30; 19, PACEA 
— 15; 18,30.
• Rocky : TIMPURI NOI — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.

• Iarna bobocilor : BUZEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
MELODIA — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,15; 20,30, TOMIS - 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Spada neagră : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Tănase Scatiu : PROGRESUL 
— 16: 19.
• Program de desene animate — 
9, Marele singuratic — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15 : BUCEGI.
• Octombrie — 14, Copilăria Iul
Ivan — 16,15, Misiunea extraordi
nară — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• A cincea pecete : POPULAR — 
15,45; 18: 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" : LIRA — 15,30; 18; 20,15.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 noiembrie. In țară: Vremea va 
continua să se răcească in prima parte 
a intervalului, apoi se va încălzi ușor. 
Ceru) va. fi variabil, mai mult norps. 
îndeosebi in eșlul și..noydul țârii, unde, 
vor cftdea :-p.1oi . care' vor avea șl" cft- 
racter de aversa, tn vest, ploile- vrtr 
fi izolate, iar la m'finte se vor-sem
nala lapovițâ și ninsoare. Minimele 
vor ti cuprinse intre minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 8 
si 16 grade, izolat mal ridicate. 
Ceață locală dimineața șl seara. In 
București: Vremea va continua să se 
răcească ușor la începutul intervalului, 
apoi in curs de Încălzire. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros in primele 
zile, cînd vă ploua.

Miercuri s-au încheiat la Piatră 
Neamț cea de-a V-a ediție a „Festi
valului spectacolelor de teatru pen
tru tineret si copii" si simpozionul 
„Responsabilitatea politică si estetică 
a debutului 
valului, din 
făcut parte 
ale culturii

. ■ mfttoarele premii : premiul pentru cei 
r ’ mai bun

în teatru". Juriul festi- 
componenta căruia au 
personalități marcante 

românești, a acordat ur-

__  spectacol. reprezentației 
' ..Muntele" de D. R. Popescu. în re
gia lui Emil Mândrie, prezentat de 
Teatrul tineretului din Piatra Neamț, 
si reprezentației ..Emigrantii" de 
Slavbmir Mrozeck. in regia lui Ale
xandru Colpacct. prezentat de Tea
trul de stat din Oradea : premiul 
pentru cel mai bun spectacol adre
sat tineretului, reprezentației ..Mun
tele". de D. R. Popescu. prezentat

de Teatrul tineretului din Piatr 
Neamț ; premiul pentru cel nu 
bun spectacol adresat copiilor. re 
prezentațlei „Anotimpurile minzt 
lui", de V. Tlhvinschi si M. 
prezentat de Teatrul „Țăndărică" di 
București ; premiul pentru regie. 1 
Alexandru Dabija. realizatorul spe 
tacolului „Răfuiala". de Phil 
Massinger ; premiul pentru, scenogr 
fie. lui Ariâ Puschilă. pentru decor 
rile realizate Ia spectacolul „Ar 
timpurile mînzului" : premiul peni 
interpretare masculină, actorului E 
ratiu Mălăele. pentru interpretai 
personajului Dromichaetes dm f> 
tacolul „Muntele", si premiul pe.n 
interpretare feminină, actr'tei I 
șina Cambos. pentru personalul L; 
Allworth din spectacolul „Răfuia

(Ageroi
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fotbal .. Nici Universitatea Craiova
nu s-a dovedit o excepție printre

Cine ar fi crezut că după o primă 
jumătate de oră de fotbal bun — pe 
parcursul căreia Universitatea Cra
iova a și înscris două goluri atit de 
frumos lucrate tactic și tehnic — 
echipa noastră va pierde calificarea ? 
Mai mult, cine ar fi crezut că ju
cătorii craioveni — după ce dădu
seră unele dovezi pe timpul celor 
210 minute că sînt capabili să prac
tice un fotbal de calitate și să-și 
apere cu dîrzenie șansele — se vor 
împotmoli la execuțiile tehnice teore
tic cele mai simple — penaltiurile ? 
Spectatorii, zecile de mii de craioveni 
Inimoși, ca și numeroșii telespecta
tori. au rămas probabil cu toții 
consternați în fața deznodămîntului 
neașteptat și, de ce să n-o spunem 
pe față, de-a dreptul penibil. Un 
jucător se face mai întii remarcat 
printr-un gol înscris din acțiune 
complicată și cu un șut de mare fi
nețe, in schimb ratează acel 11 me
tri (Beldeanu) ; alt jucător se dis
tinge prin plasament și tehnicitate 
dâ-a lungul partidei, dar, în momen
tul decisiv, nu se arată in stare să 
transforme un penalii, adică să exe
cute cu siguranță ceea ce știu și 
copiii care au învățat cît de cît fot
bal (Ștefănescu) 1 Unii vor spune că 
eforturile și tensiunea care au carac
terizat ieri întrecerea pentru fiecare 
minge i-au epuizat nervos pe jucă
torii noștri. E posibil. Totuși, o în
trebare persistă : pentru ce mereu 
cedează numai nervii fotbaliștilor 
noștri, și nu cei ai partenerilor de 
întrecere ? „Nervii", ca să zicem așa, 
fac astăzi parte din ansamblul jocu
lui de fotbal. De aceea pregătirea 
unei partide internaționale trebuie să 
aibă in vedere toate aspectele psihice

și fizice, tactice și tehnice, pină la 
epuizarea amănuntelor, dacă putem 
numi amănunte loviturile de la ,11 
metri.

Dar să nu ne oprim exclusiv la 
critica momentului final al partidei 
Universitatea — Dinamo Moscova. 
Echioa craioveană ar fi putut să 
evite cu de la sine putere acest mo
ment. Astfel, dună cum se anticipa, 
existau posibilitățile dobindirii ca
lificării in timpul normal de 90 de 
minute. La 2—0. realizat după numai o 
jumătate de oră. echioa craioveană 
și-a încetinit ritmul ofensiv, a slătiit 
presiunea asupra unei apărări evi
dent descumpănite. De ce n-a insis
tat ca să marcheze in perioada po
trivită cel de-al treilea gol ? Au cre
zut oare jucătorii craioveni că punc
tul victorios va veni de la sine, con
form cursului partidei, sau. poate, 
n-au mai avut rezistenta fizică ne
cesară unui ritm ofensiv susținut, ? 
înclinăm mai degrabă să credem 
că si pregătirea fizică a echipei e 
complet deficitară, nu răspunde exi
gentelor jocului international, de 
efort intens si continuu. Astfel. di.n 
cauza unui sir de neajunsuri, tipice 
de altfel- echipelor noastre de club, 
a fost eliminată, devreme, din între
cerile 
tantă

Cît 
cova.
formație robustă, pe măsura renume- 
lui său Arbitrajul brigăzii iugoslave, 
condusă de Marian Raus. a fost co
rect, deci de bună calitate.

europene si ultima reprezen- 
a fotbalului nostru.
privește echipa Dinamo Moș
ea a arătat și ieri că este o

Valeriu MIRONESCU

HANDBAL
„Trofeul Carpați

Cea de-a doua zi a competiție 
ternaționale de handbal feminin 
tată cu „Trofeul Carpați". cai 
desfășoară la Bacău, a debuti 
un meci de bun nivel tehni 
spectacular, încheiat cu un sui 
zător rezultat de egalitate: 1 
Este vorba despre întîlnirea 
echipa reprezentativă a Iugoi 
și formația de tineret a Ron 
Deși conduse la pauză cu 8— 
cătoarele noastre s-au mobili 
au desfășurat in continuare i 
curajos, ofensiv și bine org

Prima reprezentativă a Ro 
a întrecut cu scorul de 11--9 
selecționata Norvegiei,
dintre echipele Bulgariei și I 
s-a încheiat cu scorul de 
(10—9) in favoarea sportivei 
gare. (Gheorghe Baltă).

iar

În cîteva rine
Astăzi, de la ora 17,45, sala 

ca din Capitală va găzdui pa 
tur din cadrul „Cupei cat 
europeni” la baschet masei 
tre formațiile Dinamo Buc 
campioana Elveției, S. P. ,. 
Lugano. In primul joc, dif 
Lugano, baschetbaliștii r 
ciștigat cu scorul de 99—9G

Turneul internațional fer 
baschet, care a inceput zi 
cute la Brno, a luat sfirșit 
unde s-au desfășurat mec 
nale. Un remarcabil succe 
tat echipa orașului Bucuri 
cucerit trofeul pus în jo 
ma partidă, baschetbaliste 
au învins cu scorul de 8f 
38) echipa Sparta Praga.

Clasamentul final : 1. 
București 5 puncte ; 2. 
Budapesta 5 puncte ; 3. I 
ga 4 puncte ; 4. Lokomoti 
4 puncte.

• Atentatul de la Sarajevo : DRU
MUL SĂRII — 16; 19.
• Pintea : FERENTARI — 15;
17,15; 19,30.
• Piedone, comisarul fără armă : 
GIULEȘTI — 9; 11: 13,15; 15,30; 
17,45: 20.
• Făgăduiala : COTROCENI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19.
• Atit timp cit bate ceasul : 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Johnny Chitară : FLOREASCA
— 9: 11,15; 13,30;’ 15.45; 18; 20,15
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Vieți scurte : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Comoara din tacul de argint : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Căpitan la 15 ani : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ochii Shivanei : MUNCA — 
9,15; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
• Valea prafului de pușcă : FLA- 
CÂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Corsarul negru î ARTA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.

română") : Teatrul 
Stat de Păpuși 

„Don Juan — 77“ —

teatre
• Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste (la sala Ansamblului

„ Rapsodia 
Central de 
(U.R.S.S.) cu 
20.
• Teatrul 
(sala mare) : 
19,30, (sala mică) : Acord — 19,30.
• Opera Română : Flautul ferme
cat — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți Întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : 12 oa
meni furioși — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-

Național București 
Marele soldat —

gheru) : Patima fără 
19,30 (sala Studio): Viz 
mande — 19.
• Teatrul Giulești i F 
- 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlc 
nașe" (sala Savoy) : 
paiațe — 19.30, (sala 
Lasă supărarea-n hol
• Teatrul „I. VaslleS 
muzicii ușoare — 19,30.
• Teatrul „ion Creanj 
chio — 10, Hocus-Poc 
leată — 17,
• Teatrul „Țăndărică 
torla) : O poveste eu 
Anotimpurile mlnzulu
• Circul București: 
19,30.



SCÎNTEIA — joi 3 noiembrie 1977 PAGINA 5ȘEDINȚA SOLEMNĂ DE LA MOSCOVA CONSACRATĂ CELEI DE-A 60-A ANIVERSĂRI A MARII REVOIUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 noiembrie, in sala 

Palatului Congreselor de la Kremlin, s-a deschis 
ședința solemnă comună a C.C. al P.C.U.S., a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., consacrată celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,

In prezidiu au luat toc Leonid Illci Brejnev, 
secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Aleksei Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri a.l U.R.S.S., alți conducători de 
partid si de stat ai Uniunii Sovietice.

Se aflau, de asemenea, prezenți conducătorii dele
gațiilor de peste hotare invitate la sărbătorirea a șase 
decenii de la victoriafRevoluției din Octombrie.

La ședință participa veterani ai P.C.U.S., veterani 
sovietici și străini ai Revoluției din Octombrie, re
prezentanți ai oamenilor muncii din Moscova.

In sală se aflau membri ai delegației de partid și 
de stat a României, precum și'-'reprezentanți al Con
siliului Central al Uniunii Genetrale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. și ai Consiliului Național al Femeilor din 
România, invitați la festivități.

Ședința solemnă a fost deschisă de M. A. Suslov, 

membru al Biroului Politic, secretar al C.C al 
P.C.U.S., care, in numele popoarelor sovietice, al C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem și al 
Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., a salutat dele
gațiile din 104 țări prezente la festivități. Vorbitorul 
a evocat apoi însemnătatea și semnificația istorică 
a victoriei Revoluției din Octombrie.

Tovarășul Leonid. Ilici Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a prezentat, în continuare, ra
portul „Cu privire la cea de-a 60-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie".

In cadrul ședinței solemne au rostit, de asemenea. 

cuvintări de salut Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Le Duan, secretar general al C.C. 
al P.C. din Vietnam, Erich Honecker, secretar gene-' 
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Gustav Husak, secretar ge- 
neral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, Enrico Berlinguer, secretat general 
al P.C. Italian, Janos Kadar, prim-secretar al C.C 
al P.M.S.U., Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C. Portughez, Luis Corvalan, secretar general al 
P.C. din Chile, Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 

al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, Raul Castro Ruz, al 
doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Cuba, Lopo do Nascimento, 
membru al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A., 
prim-ministru al R.P. Angola, Chandra Radjeshwara 
Rao, secretar general al Consiliului Național al P.C. 
din India, Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., membru al Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Paul Lourent, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Francez.

Seara a avut loc un spectacol festiv.

Raportul prezentat de tovarășul Leonid Brejnev
La începutul raportului său, L. I. 

Brejnev a arătat că in aceste zile 
poporul sovietic, comuniștii din Mate 
țările, oamenii progresiști marchează 
:n mod festiv ziua in care, cu 60 de 
ani in urmă, muncitorii și țăranii 
Pusiei, conduși de partidul lui Le- 
> m, au inlăturat puterea capitaliști
lor și. moșierilor, infăpt.uindu-se pri
ma revoluție socialistă victorioasă 
din istoria mondială.

Acum — a spus vorbitorul 4- fă- 
cind principalul bilanț hotărit.or al 
celor șase decenii de luptă și mun
că, .putem spline cu mîndrie : am re
zistat, am ținut piept, am inVins.

Am invins in anii furtunoși, plini 
de neliniște ai războiului civil și ai 
intervenției armate, cind pentru pu
terea sovietică, se decidea răspunsul 
ia problema — a fi sau a nu fi.

Am învins în anii de avînt, cloco
titori, ai primelor cincinale, cind se 
decidea răspunsul la problema dacă 
muncitorii și țăranii din țara noas
tră vor putea să pună, în cel mai 
scurt termen — pe care li-1 impunea 
istoria — bazele socialismului, să 
transforme patria intr-un stat in
dustrial puternic.

Am invins în anii aspri, de foc, ai 
Marelui Război pentru Apărarea Pa
triei. cind se decidea răspunsul la 
problema dacă socialismul va putea 
să reziste presiunii forțelor de șoc ale 
imperialismului mondial, să salveze 
omenirea de înrobirea fascistă.

Am învins și in anii grei, de în
cordare, de după război. In atmo
sfera de „război rece“ și de șantaj 
atomic a fost restabilită rapid econo
mia distrusă, au fost cucerite cul
mile inalte ale progresului economic 
și tehnico-științific.

De peste 30 de ani. tara sovietică 
trăiește în condiții de pace. A fost 
creată, există si se perfecționează 
societatea socialistă dezvoltată — re
zultatul creației istorice a maselor.

Cinste si glorie poporului sovietic, 
popor-biruitor 1

Cinste sl glorie tuturor generațiilor 
de oameni sovietici, bărbați si fe
mei. comuniști, si fără de partid, 
care, fără să-si precupețească for
țele, energia — si la nevoie chiar si 
viata — au înăltat. patria pe culmile 
progresului social 1

Adresăm veteranilor revoluției cele 
mai înalte si mai fierbinți cuvinte 
de recunoștință si dragoste. Tot mai 
putini stat (printre noi) cei care în 
Octombrie 1917. sub steagul partidu
lui leninist, au mers la asaltul lumii 
vechi. Dar tot mai deplin iese la 
iveală măreția eroismului lor. Cinste 
gi glorie pionierilor lui Octombrie 1 

în aceste zile solemne vorbim cu 
recunoștință despre solidaritatea re
voluționară pe care au manifestat-o 
neabătut fată de Țara Sovietelor 
frații noștri de clasă din străinătate. 
Acțiunile lor hotăAte au aiutat. nu o 
dată; la zădărnicirea intențiilor agre
sive ale imperialismului.

în continuare, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a spus : Octombrie 
a demonstrat posibilitatea schimbării 
radicale a bazelor politice ale socie- 
-'•’tii. Proletariatul din Rusia a dat 

ouns celei mai vitale probleme a 
politicii : este oare veșnic monopolul 
exploatatorilor asupra puterii. sau 
poate si trebuie să fie înlocuit prin 
puterea oamenilor muncii ?

Cele sase decenii de construcție 
socialistă constituie cea mai vie de
monstrare a ceea ce sint capabili 
oamenii muncii care au luat in mii- 
nile lor conducerea politică a socie
tății. care si-au asumat răspunderea 
pentru soarta tării.

Odată cu victoria lui Octombrie. în 
fata oamenilor muncii s-a deschis 
pentru prima dată posibilitatea de a 
se pune capăt exploatării si de a se 
smulge din robia stihiei economice. 
Această problemă-cheie a Progresu
lui social a fost rezolvată ne baza 
lichidării proprietății particulare, a 
înlocuirii ei cu proprietatea obșteas
că. Anarhia în producție a cedat lo
cul conducerii planificate, științifice 
a economiei.

într-o perioadă istorică minimă — 
a spus vorbitorul — o uriașă tară 
înapoiată s-a transformat într-o tară 
a industriei înalt dezvoltate si a 
agriculturii colectivizate. Industria 
noastră are nevoie numai de două 
zile si jumătate de muncă nent.ru a 
da o broductie egală cu a întregului 
an 1913. în prezent dăm o producție 
industrială mai mare decît a întregii 
lumi in urmă cu un sfert, de veac. 
Uriașa creștere economică a primei 
țări a socialismului din istorie este 
rezultatul eliberării muncii, rezulta
tul muncii oamenilor care îsi dau 
seama că lucrează pentru sine, spre' 
binele general.

Octombrie, socialismul au îmbogă
țit istoria omenirii si cu experiența 
dezrobirii spirituale a oamenilor 
muncii. Unul din „secretele" domi
nației oprimatorilor a constat întot
deauna in aceea că opresiunea fizică 
directă asupra maselor era comple
tată prin opresiunea spirituală. Cla
sele conducătoare au îngreuiat in 
fel si chip accesul oamenilor muncii 
la învățătură si cultură, i-au tinut in 
robia unor idei si concepții înșelă
toare. Iată de ce revoluția culturală 
a devenit in tara noastră o continua
re legică a revoluției politice.

în timpul vieții unei generații, tara 
sovietică a scăpat complet si pentru 
totdeauna de iuguj greu al analfabe
tismului. Oamenii muncii au devenit 
particinanti activi la viata culturală. 

creatori ai valorilor spirituale. Din 
rindurile ponorului a apărut o inte
lectualitate nouă, socialistă, care a 
glorificat patria prin remarcabile 
realizări în stiintă si tehnică, litera
tură si artă.

Contopirea la care au visat cele 
mai luminate minți ale omenirii, 
contopirea istorică a muncii si cul
turii a avut loc. în istoria țării noas
tre. în istoria întregii culturi mon
diale aceasta a fost o cotitură de 
uriașă însemnătate.

Un loc de seamă printre realizările 
lui Octombrie îl deține solutionarea 
problemei naționale — una dintre 
cele mai nevralgice, cele mai drama.- 
tice probleme din istoria societății 
umane.

Pronunțîndu-se pentru alianța de 
luptă a oamenilor muncii de toate 
națiunile si naționalitățile, partidul, 
V. I. Lenin au apărat întotdeauna 
dreptul națiunilor la autodetermi
nare, egalitatea lor deplină si necon
diționată in drepturi. Victoria lui 
Octombrie a fost totodată o victorie 
in lupta pentru eliberarea națională. 
Egalitatea, frăția, unitatea indestruc
tibilă a popoarelor Uniunii Sovietice. 
— toate acestea au devenit realitate.

Statornicirea principiilor egalității 
Si dreptății sociale este cea mai mare 
cucerire a lui Octombrie. Spunem pe 
bună dreptate : nici o societate exis
tentă vreodată pe Pămînt nu a făcut 
si nu a putut să facă pentru masele 
populare, pentru oamenii muncii 
ceea ce a făcut socialismul ! Fiecare 
om sovietic dispune de totalitatea 
drepturilor si libertăților care-i per
mit să participe activ la viata poli
tică. Fiecare om sovietic are posibi
litatea să-și aleagă acel drum de 
viată care corespunde chemării Și 
capacităților lui, să fie util patriei și 
poporului său.

Se îmbunătățesc în permanentă 
condițiile în care trăiesc si muncesc 
oamenii sovietici. Cetățeanul sovietic 
nu cunoaște sentimentul înjositor al 
fricii pentru ziua de miine. teama 
că va rămîne fără lucru, fără asis
tență medicală, fără un acoperiș. So
cietatea stă de strai ă drepturilor si 
intereselor lui. apără demnitatea lui 
civică si umană. •

Munca conștiincioasă, înaltul spirit 
cetățenesc, calitățile ideologi co-mo- 
rale — iată ce determină po
ziția și prestigiul omului în țara 
noastră. In aceasta constă izvorul 
nesecat de inițiativă creatoare, de 
creștere spirituală a personalității, 
în aceasta constă cea mai convingă
toare manifestare a dreptății sociale, 
a egalității sociale.

Relevind că recent a fost adoptată 
noua Constituție a U.R.S.S., care 
oglindește transformările petrecute 
în societatea sovietică, vorbitorul a 
prezentat pe larg realizările obținute 
de popoarele Uniunii Sovietice în ul
timele șase decenii.

Niciodată ca acum — a spus L. I. 
Brejnev — țara noastră nu a dispus 
de un potențial economic și tehnico- 
științific atit de uriaș. Niciodată, ca 
acum, nu a fost atit de puternică, 
atit de trainică capacitatea ei de apă
rare. Niciodată, ca acum, nu am 
avut posibilități atît de favorabile 
pentru rezolvarea sarcinilor în nu
mele cărora, in ultimă instanță, am 
înfăptuit revoluția — ridicarea bună
stării maselor, dezvoltarea democra
ției socialiste, dezvoltarea multilate
rală a personalității.

înfăptuirea deplină a posibilităților 
socialismului dezvoltat — în aceasta 
constă, dacă doriți, patosul zilelor 
noastre. Aceasta determină și mă
sura responsabilității pe care ne-o 
încredințează astăzi istoria.

Partidul, Comitetul său Central 
sint conștiente de această responsa
bilitate. Congresele al XXIV-lea și 
al XXV-lea ale P.C.U.S. au stabilit 
strategia și tactica . construcției co
muniste în etapa actuală, foarte im
portantă, a istoriei noastre. în dome
niul economiei s-a adoptat linia 
creșterii . intensive a producției so
ciale, ridicării eficienței și calității 
întregii activități economice.

Traducînd in viață această linie, 
am obținut deja succese importante. 
Dacă luăm ca punct de calcul anul 
1967, anul împlinirii a 50 de ani ai 
puterii sovietice, de atunci potenția
lul economic al țării, practic, s-a 
dublat. Nu mai puțin importante sint 
schimbările calitative. Un factor tot 
mai electiv al dezvoltării economiei 
naționale devine progresul tehnico- 
științific. în ritmuri depășind pre
vederile planurilor se dezvoltă cele 
mai moderne ramuri ale producției. 
Crește neabătut productivitatea 
muncii.

în conformitate cu linia partidului, 
dezvoltarea economiei se orientează 
tot mai mult spre rezolvarea varia
telor sarcini legate nemijlocit de îm
bunătățirea condițiilor de viață și de 
muncă ale oamenilor sovietici.

Rezolvarea acestor sarcini este de
terminată in mare măsură de situa
ția sectorului agrar al economiei. 
Putem afirma cu curaj că niciodată 
încă în istoria țării nu s-a făcut atita 
pentru dezvoltarea agriculturii. într-o 
perioadă scurtă au fost transformate 
în mod radical baza tehnico-mate- 
rială și economia satului. Cu o am
ploare nemaiintilnită s-au desfășurat 
lucrările de ameliorații. de mecani
zare complexă și de chimizare.

Vedem deja roadele acestor uriașe 
eforturi. Voi aminti că, in 1967, a- 
veam 148 milioane tone cereale, 11,5 

milioane tone carne, circa 6 milioane 
tone bumbac. Iar în acest an — nici 
pe departe cel mai bun. ba chiar sub 
medie, din punct de vedere al con
dițiilor climaterice — vom obține 191 
milioane tone cereale, circa 15 mi
lioane tone carne. 8,4 milioane tone 
bumbac. Cred că aceste cifre merită 
aprecierea cuvenită, deși sîntem con- 
știenți că nu sînt rezolvate încă toate 
problemele agriculturii. Partidul de
pune eforturi perseverente ca aceas
tă ramură să asigure pe deplin ce
rințele crescinde ale țării.

A progresat simțitor și rezolvarea 
unei probleme atit de complexe, care 
necesită fonduri uriașe, cum este 
problema locuințelor. O treime din 
suprafața totală a locuințelor, con
struite în întreaga perioadă a puterii 
sovietice, revine ultimului deceniu. 
110 milioane dintre compatrioții noș
tri au încercat. în acești ani,, senti

mentul de bucurie al mutării în lo
cuințe noi.

Mari resurse au fost afectate lăr
girii producției de mărfuri de larg 
consum. într-o perioadă de zece ani, 
industria noastră a dublat, practic, 
aepastă producție, a înnoit-o și a îm
bunătățit-o considerabil. A crescut, 
de asemenea, de două ori circulația 
mărfurilor cu amănuntul. Se satis
face cererea oamenilor sovietici în ce 
privește multe mărfuri de folosință 
îndelungată, care, pînă recent, erau 
considerate ca deficitare.

Dezvoltarea economiei a permis 
creșterea substanțială a salariului si 
sporirea fondurilor sociale de con
sum. în zece ani. veniturile reale ale 
oamenilor sovietici au crescut de 1.6 
ori. As vrea să menționez îndeosebi 
faptul că. în acest timp, a crescut 
considerabil nivelul de trai si s-a 
îmbunătățit modul de viată al oame
nilor muncii de la sate.

Fiecare fapt, fiecare cifră ce ca
racterizează ritmurile dezvoltării 
noastre constituie o mărturie convin
gătoare a uriașelor posibilități ale 
socialismului dezvoltat. Acest lucru 
s-a manifestat cu o nouă forță in 
cursul întrecerii socialiste consacrate 
jubileului lui Octombrie. Oamenii 
sovietici si-au luat angajamente spo
rite si si-au tinut cuvîntul. Au ini
țiat planuri de tatîmpinare. si nu 
numai că le-au îndeplinit, dai- le-au 
si deoăsit.

Atribuind cele cuvenite succeselor
— a spus vorbitorul — noi înțelegem 
bine că mai avem încă destule pro
bleme. că în fata noastră se află un 
uriaș cîmn de acțiune.

Direcțiile principale ale muncii 
noastre, sarcinile concrete la ordinea 
zilei au fost stabilite de ultimele 
congrese ale partidului, de Plenarele 
Comitetului Central. Hotăririle lor 
sînt cunoscute. Ele impun exigente 
noi. mai inalte fată de activitatea 
cadrelor, fată de munca tuturor oa
menilor muncii. Aceste exigente sint 
legate de faptul că mersul dezvol
tării sociale ridică sarcini tot mai 
complexe in diferite domenii ale 
vieții. Si cu cit sarcinile sint rhai 
complexe, cu cit munca este mai 
complexă, cu atit mai importante 
sînt. coordonarea, unitatea, disciplina
— tot ceea ce poate fi denumit înalt 
spirit organizatoric.

. înaltul spirit organizatoric la toate 
nivelurile. în toate verigile condu
cerii de partid, de stat si economice, 
la fiecare loc de muncă constituie o 
premisă necesară, obligatorie pentru 
rezolvarea sarcinilor trasate de Con
gresul al XXV-lea.

Totodată, aceasta este o premisă 
foarte importantă si pentru soluțio
narea acelor probleme de care ne 
vom lovi in viitor. încă in zorii pu
terii sovietice. Vladimir Ilici Lenin 
arăta că pentru mersul rapid înain
te. pentru ca tara să devină puter
nică și îmbelșugată noi „avem ma
terial și în ce privește bogățiile na
turale. si în ce privește rezerva de 
forte umane, și în ce privește am
ploarea minunată pe care a dat-o 
creației populare Marea Revoluție..." 
Astăzi, la aceasta s-au adăugat o uria
șă forță economică si tehnico-știin- 
țit'ică, precum și bogata experiență 
în construirea vieții noi. La noi 
există intr-adevăr totul pentru a 
merge cu încredere spre țelul scump 
— comunismul, pentru a cuceri 
culmi tot mai noi ale progresului.

Dar acestea, tovarăși, sint culmi. 
Urcușul către ele poate fi abrupt și 

greu. Si pentru a-1 xface — tehnic 
vorbind — în regim) optim, trebuie 
ca planurile de astăzi să le orien
tăm jdeja spre rezolvarea sarcinilor 
zilei de mîine. Tocmai astfel proce
dează partidul.

Politica noastră agrară se distinge 
îndeosebi printr-o orientare nu nu
mai către nevoile actuale, dar și că
tre cele viitoare. Urmărim solutiona
rea radicală a problemei alimentare, 
satisfacerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale tării și realizăm aceasta 
in condițiile în care populația și ce
rințele ei cresc, iar suprafețele de 
pămînt rărnîn aceleași. Iată de ce 
și pentru viitor planificăm dezvol
tarea accelerată, intensivă a tuturor 
ramurilor agriculturii. Iată de ce 
alocăm și vom aloca agriculturii 
mari investiții, vom dezvolta capaci
tățile ramurilor industriale care ser
vesc satul.

Un mare rol în aceste planuri re
vine zonei fără cernoziom a Rusiei. 
O întinsă regiune chiar din centrul 
tării trebuie să devină o zonă cu o 
agricultură și o zootehnie de înaltă 
productivitate. Ea va completa con
siderabil resursele noastre alimen
tare.

Spre viitor sint orientate și alte 
mari programe complexe elaborate in 
ultimii ani. Acestea sint in primul 
rind programele de dezvoltare a Si
beriei apusene și răsăritene, de 
creare a magistralei Baikal—Amur, 
de creare a unor complexe indus
triale și forestiere in Extremul 
Orient. Ele sînt chemate să asigure 
cerințele viitoare ale economiei na
ționale in ce privește petrolul, gazele, 
cărbunele, metalele feroase și nefe
roase, lemnul și alte tipuri de ma
terii prime. înfăptuirea acestor pro
grame are șl un profund sens social. 
Ea înseamnă ridicarea la viață a 
multor regiuni îndepărtate ale tării, 
în care se vor ridica zeci de orașe 
noi, vor fi create noi centre cultu
rale. Va ieși definitiv din uz însăși 
noțiunea de „ținut nelocuit".

Pe marile șantiere ale timpului 
nostru s-au manifestat cu o deose
bită forță dîrz’enia, inițiativa crea
toare, călirea ideologică a tineretului 
sovietic. Continuînd glorioasele tra
diții ale bunicilor și părinților lor. 
comsomoliști,. tinere și tineri merg 
în primele rinduri ale constructorilor 
comunismului, manifestă bărbăție în 
muncă, învață să conducă economia, 
să conducă treburile societății și sta
tului. în mîinile lor se află viitorul 
tării. $i noi sintem convinși că aces
tea sint miini de nădejde.

Meditind asupra viitorului — a re

levat vorbitorul — acordăm o mare 
importanță științei. Ei ii revine rolul 
de a aduce o mare contribuție la re
zolvarea celor mai importante sar
cini ale construcției comunismului. 
Printre acestea se numără descope
rirea de noi surse de energie și de 
înlocuitori ai multor tipuri de re
surse naturale ; reutilarea tehnică a 
economiei naționale, care reduce la 
minimum munca manuală și cu atît 
mai mult munca fizică grea ; contri
buția la dezvoltarea agriculturii ; 
lupta împotriva bolilor și pentru pre
lungirea vieții omului.

Viitorul economiei noastre stă in 
ridicarea eficientei. Altă cale de a 
asigura dezvoltarea cu succes, dina
mică. a economiei naționale nu exis
tă. Tocmai din această cauză parti
dul promovează și va promova ne
abătut linia accelerării progresului 
tehnico-științific. perfecționării acti- 

vitătii de planificare și conducere, 
mai bunei organizări și întăririi dis
ciplinei la fiecare loc de muncă, în 
fiecare verigă de conducere.

Privind în viitor, trebuie să mai 
tragem incă o concluzie. în toate 
sferele vieții și dezvoltării societății 
noastre va juca un rol tot mai mare 
nivelul de conștiință, cultură si res
ponsabilitate civică al oamenilor so
vietici. Să educi în om dorința de 
a atinge înalte obiective sociale, 
convingerea ideologică și o atitudine 
cu adevărat creatoare față de mun
că reprezintă una din sarcinile 
prioritare. Aici se află un foar
te. important front al luptei pentru 
comunism, și de victoriile noastre 
pe acest front vor depinde într-o 
măsură tot mai mare atit desfășura
rea construcției economice, c't și 
dezvoltarea social-politică a tării.

După cum vedeți, avem în per
spectivă destule probleme, probleme 
cu caracter major. Dar forța socia
lismului constă tocmai în aceea că 
noua orinduire socială permite nu 
numai să se prevadă asemenea pro
bleme, ci și să se planifice din timp 
soluționarea lor.

Subliniind că realizările popoare
lor sovietice sint strîns legate de ac
tivitatea desfășurată de partid, vor
bitorul a spus : Dar, tovarăși, încre
derea acordată de popor este o în
credere ce implică o mare răspun
dere. Din această cauză, orice hotă- 
rire a partidului, orice pas făcut în 
domeniul politicii, în munca organi
zatorică și in cea ideologică și edu
cativă trebuie să fie de asemenea 
natură incit să se întărească și mai 
mult unitatea dintre partid și popor, 
incit încrederea ponorului în partid 
să rămină si în viitor de neclintit.

Partidul nostru dispune de toate 
premisele pentru a fi la înălțimea 
responsabilității sale istorice. Sintem 
inspirați de un ideal înalt — binele 
poporului. Avem o experiență bogată 
si îndelungată în domeniul edificării 
vieții noi. Călăuză în acțiune ne este 
marxism-leninismul, știința care a 
cuprins în sine toate realizările ge— 
niului uman. Avem încredere în for
țele noastre.

înaintarea pe măreața cale deschi
să în Octombrie 1917, măreața luptă 
pentru comunism continuă. Vladimir 
Ilici Benin scria : ....Pășind in lup
tă, trebuie să dorim victoria si să 
știm să indicăm adevărata cale ce 
duce la ea". Noi dorim victoria. Noi 
știm calea spre dobîndirea ei. Si noi 
vom repurta victoria, vom ajunge în 
comunism 1

Referindu-se apoi la schimbările 
petrecute în lume. L.‘ I. Brejnev a 
spus : Fiecare dintre țările care au 
pășit pe calea socialistă a rezolvat, 
într-up anumit sens, într-un fel pro
priu, original, problemele vieții de 
stat socialiste, dezvoltării industriei 
socialiste, cooperativizării țărănimii, 
reeducării ideologice a maselor popu
lare.

Nu încape îndoială că trecerea Ia 
socialism a altor popoare si țări cu 
diferite niveluri de dezvoltare si tra
diții naționale va aduce o si mai 
mare diversitate a formelor concrete 
ale construcției socialiste. Aceasta 
este pe deplin firesc.

în continuare, L. I. Brejnev s-a 
referit la relațiile Uniunii Sovietice 
cu țările socialiste, spunind printre 
altele : Alianța noastră, prietenia 
noastră, colaborarea noastră sint 
alianța, prietenia si colaborarea unor 
state suverane si egale în drepturi, 
unite prin obiective si interese co
mune, prin legături de solidaritate 
si întrajutorare tovărășească.

Referindu-se apoi la dezvoltarea 
mișcărilor de eliberare națională in 
epoca noastră. vorbitorul a spus : 
Peste două miliarde de oameni au 
scuturat jugul colonialiștilor și au 
dobindit independența de stat. în an
samblu, sistemul colonial al impe
rialismului. în formele sale clasice, 
poate fi considerat deja lichidat. A- 
cesta. tovarăși, este un fenomen de 
importanță istorică mondială.

Extrem de important este faptul 
că multe dintre statele care s-au eli
berat resping calea capitalistă de dez
voltare și își propun ca obiectiv edi
ficarea unei societăți libere de ex
ploatare. se orientează spre socia
lism.

Aceste state au în țările socialiste 
prieteni credincioși și de nădejde, 
gata să le acorde sprijinul și ajuto
rul posibil în dezvoltarea pe calea 
progresistă. Voința milioanelor de 
oameni ai muncii, care și-au găsit 
scopul și locul , in viață, constituie 
chezășia trainică a consolidării in
dependenței naționale și a victoriei 
finale a orinduirii sociale fără ex
ploatare și oprimare.

Toate acestea, firește, nu înseamnă 
că imperialismul s-a împăcat cu a- 
ceastă evoluție. Imperialiștii se stră
duiesc să facă tot posibilul pentru 
a-și menține pozițiile, iar unde se 
poate, să le adincească și să le ex
tindă.

Astăzi — a spus vorbitorul — pu
tem declara cu convingere : nici o 
forță din lume nu va șterge de pe 
fața Pămîntului rezultatele eroicei 
lupte de eliberare a maselor de mi
lioane din fostele colonii și semico
lonii ale imperialismului. Cauza eli
berării popoarelor este invincibilă.

Relevînd amploarea și însemnăta
tea luptei clasei muncitoare din ță
rile capitaliste împotriva dominației 
monopolurilor, pentru democrație și 
socialism, vorbitorul s-a referit la o 
serie de aspecte ale crizei actuale a 
capitalismului, care se manifestă tot 
mai pregnant ca o societate fără vii
tor. Economia sa — a spus L. I. 
Brejnev — suferă de o febră cronică. 
Prețurile cresc continuu, inflația ră
mîne problema nr. 1. Demascările 
scandaloase ale unor masinatiuniv 
politice tenebroase, corupției, abu
zului de putere. încălcărilor gro
solane ale legii de către per
soanele cele mai sus-puse explodea
ză ca niște bombe cînd într-o tară, 
cind în alta, dovedind descompune
rea clasei conducătoare. Creșterea 
record a criminalității completează 
tabloul. în țările capitaliste creste 
năzuința maselor sore schimbări ra
dicale.

în aceste condiții — a spus vorbi
torul — partidele comuniste caută să 
perfecționeze strategia si tactica 
luptei lor revoluționare. Ele cau
tă să obțină coeziunea tuturor for
țelor democratice in lupta împo
triva dominației monopolurilor. în 
legătură cu aceasta, in orientările 
teoretice există teze interesante, deși, 
probabil, nu totul poate fi considerat 
definitiv elaborat sl indiscutabil. 
Acest lucru este de înțeles : căută
rile rărnîn căutări.

Partidul nostru, ca si toate parti
dele marxist-leniniste — a spus în 
continuare L. I. Brejnev — respectă 
cu fermitate principiile unanim re
cunoscute in mișcarea comunistă — 
egalitatea în drepturi independenta, 
neamestecul in treburile interne, so
lidaritatea si sprijinul reciproc al 
comuniștilor din diferite tari.

Astăzi, marcind a 60-a aniversare 
a revoluției noastre, noi. comuniștii 
din Uniunea Sovietică, declarăm dm 
nou că vom fi întotdeauna credin
cioși marii frății a comuniștilor din 
lume! Urăm cu căldură cele mai 
mari succese partidelor comuniste si 
muncitorești, aliatilor lor care luptă 
împotriva dictaturii capitalului, pen
tru libertate, pace si progres social. 
Puteti fi siguri întotdeauna de prie
tenia. solidaritatea si sprijinul nos
tru !

în continuare. L. I. Brejnev a pre
zentat poziția partidului si statului 
sovietic într-o serie de probleme ac
tuale ale vieții politice Internatio
nale.

Puterea sovietică, a spus vorbito
rul, a luat naștere sub semnul 
Decretului leninist asupra păcii și, 
de atunci, întreaga politică externă 
a țării noastre a fost pătrunsă de 

dragostea de pace. 'Condițiile istorice 
obiective au dictat conținutul ei 
concret: orientarea spre coexistența 
pașnică a statelor cu orinduiri so
ciale diferite.

Referindu-se la mutațiile care s-au, 
produs in lume, la cursul spre des
tindere care are loc in viața inter
națională, L. I. Brejnev s-a ocupat 
apoi de modul în care se desfășoară 
relațiile de colaborare dintre U.R.S.S. 
și țări ca Franța, R. F. Germania, 
Anglia, Italia și alte state vest-eu- 
ropene mari și mici.

Vorbitorul s-a bcupat apoi de re
lațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A., in
clusiv in ce privește preocuparea 
pentru păstrarea echilibrului de 
forță militară dintre cele două țări.

Relațiile internaționale — a spus 
vorbitorul — se află in prezent ca la 
o răscruce de drumuri care duc fie 
spre creșterea încrederii și colaboră
rii, fie spre creșterea temerii recipro
ce, suspiciunilor, acumulării de arme 
— a unor căi ce duc in ultimă in
stanță fie spre pace trainică, fie, in 
cel mai bun' caz, la un echilibru pe 
marginea războiului. Destinderea 
oferă posibilitatea de a alege 
calea păcii. A scăpa această posibi
litate ar însemna o crimă. Și cea 
mai importantă, cea mai iminentă 
sarcină în prezent este de a înceta 
cursa înarmărilor care a cuprins 
lumea.

Din păcate, sporirea armamentelor 
continuă, capătă forme tot mai pe
riculoase. Se creează — și este bine 
cunoscpt din inițiativa cui — noi 
feluri și tipuri de arme de distrugere 
in masă. Iar fiecare astfel de nou tip 
înseamnă o ecuație cu citeva. ne
cunoscute, și nu numai pe planul 
consecințelor tehnico-militare sau 
strategice, ci și politice. Trecerea de 
la un tip de armă la altul, bazată, e- 
vident, pe calculul naiv de a men
ține monopolul asupra lor, nu face 
decît să ațițe cursa înarmărilor, a- 
dîncește neîncrederea reciprocă, în-, 
greuiază înfăptuirea măsurilor de 
dezarmare.

în legătură cu aceasta, aș vrea să 
reafirm cu toată tăria o idee pe 
care am exprimat-o și anterior. U- 
niunea Sovietică se îngrijește e- 
fectiv de apărarea sa. dar nu 
urmărește si nu va urmări supre
mația militară asupra altei părți. Noi 
ne pronunțăm pentru începerea unei 
evoluții descendente a curbei cursei 
înarmărilor, pentru reducerea trep
tată a nivelului opoziției militare. 
Vrem să diminuăm substanțial, iăr 
apoi să înlăturăm amenințarea peri
colului războiului nuclear — cel mai 
teribil pericol pentru omenire. Sta
tele nucleare — a spus vorbitorul — 
ar putea să-și asume angajamentul 
de a trece la reducerea treptată a 
rezervelor deja acumulate, mergind 
chiar pînă la lichidarea lor totală — 
„sută la sută". Energia atomului să 
fie folosită numai în scopuri paș
nice — cu această chemare se adre
sează guvernelor și popoarelor statul 
sovietic în anul celei de-a 60-a ani
versări.

Relevînd că Uniunea Sovietică 
merge ferm pe calea păcii, vorbito
rul a arătat : Ne pronunțăm activ și 
cu insistență ca disputa dintre so
cialism și capitalism să aibă loc nu 
pe cimpul de bătălie, nu pe conveie- 
rele înarmării, ci in sfera muncii 
pașnice. Dorim ca peste granițele 
care separă aceste două lumi să 
treacă nu traiectoriile rachetelor cu 
încărcături nucleare, ci firele unei 
colaborări largi și pe multiple pla
nuri, spre binele întregii omeniri.

Dacă se va reuși să se rezolve sar
cina principală — sarcina preîntîm- 
pinării unui nou război mondial, a 
asigurării unei păci trainice — atunci 
aceasta va deschide noi perspective 
în fața ; locuitorilor globului. Vor 
apărea Premisele soluționării multor 
altor probleme de însemnătate vitală, 
aflate in prezent in fața omenirii in 
ansamblu. Ce fel de probleme sint 
acestea ?

Este vorba, de exemplu, de necesi
tatea asigurării de alimente, materii 
prime, surse de energie pentru mase 
uriașe de oameni. Deoarece populația 
globului — potrivit calculelor exis
tente — va crește pină la sfirșitul 
secolului de la 4 la 6 miliarde oa
meni. Este vorba apoi de lichidarea 
înapoierii economice a țărilor Asiei, 
Africii si Americii Latine, gene
rală de colonialism, ceea ce este 
necesar pentru dezvoltarea normală 
in viitor a relațiilor dintre state și, 
în general, pentru progresul omenirii 
în ansamblu. Este vorba, in sfîrșit, 
de apărarea omului împotriva nu
meroaselor primejdii care îl ame
nință datorită dezvoltării tehnice con
tinue necontrolate — cu alte cuvinte 
de protejarea naturii pentru om.

Acestea sint probleme absolut rea
le si foarte serioase. Cu fiecare nou 
deceniu, acuitatea lor va crește dacă 
nu va fi găsită o rezolvare a lor ra
țională. colectivă, pe calea unei co
laborări internaționale.

în încheiere, vorbitorul a . spus : 
Pășim în întîmpinarea epocii în care 
socialismul — in una sau alta din 
formele lui. concrete istoric condițio
nate — va deveni sistemul social, 
predominant pev Pămînt, aducînd cu 
sine pacea, libertatea, egalitatea si 
bunăstarea întregii omeniri munci
toare. Aceasta nu este o utopie, nu 
este un vis frumos. Aceasta este o 
perspectivă reală I
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ITALIAPreședintele S.U.A. a primit pe ministrulEste necesar să se asigure accesai 
liber al tuturor națiunilor la 

aplicațiile pașnice ale energiei nucleare"

II

V

Conferința de la Viena pentru elaborarea unei convenții privind 
apărarea fizică a materialelor atomice

VIENA 2 (Agerpres). — în cadrul 
conferinței pentru elaborarea unei 
convenții privind apărarea fizică a 
materialelor nucleare.: reprezentan
tul tării noastre ne 
internațională pentru energia 
cleară. ambasadorul Octavian Groza, 
a subliniat că „o asemenea conven
ție trebuie să pornească de Ia nece
sitatea de a se asigura accesul liber 
al tuturor națiunilor la aplicațiile 
pașnice ale energiei nucleare si să 
contribuie Ia promovarea cooperării 
internaționale în acest scop". In 
același timp, in opinia guvernului 
român un astfel de instrument iuri- 
dic international este chemat să Încu
rajeze si să 
de materiale, 
nucleare, să

lingă. Agenția
nu-

înlesnească transferul 
instalații si tehnologii 
servească exercitării

dreptului suveran al fiecărui stat de 
a decide asupra căilor si mijloace
lor si oricăror altor aspecte vizind 
dezvoltarea aplicațiilor casnice ale 
energiei atomice si. inainte de toate, 
a energeticii nucleare.

Infătisind punctul de vedere al tă
rii noastre privind obiectul conven
ției. vorbitorul a susținut necesitatea 
ca eforturile să fie Concentrate asu
pra măsurilor de protecție fizică a 
materialelor nucleare în timpul 
transportului lor international si a 
dezvoltării cooperării Internationale 
in acest domeniu. Delegația română 
a prezentat, totodată, observații, su
gestii si propuneri concrete menite 
să contribuie la îmbunătățirea pro
iectului de convenție aflat ne masa 
de negocieri.

Propuneri pentru dinamizarea procesului 
de aplicare a prevederilor Actului final

BELGRAD 2. — Trimisul special 
Agârpres transmite : După cum s-a 
mai anunțat, in cadrul lucrărilor 
reuniunii de la Belgrad, o serie de 
țări au prezentat propunerile lor 
privind măsurile si acțiunile ce ar 
putea fi întreprinse in viitor pen
tru dinamizarea procesului de apli
care a dispozițiilor Actului final. 
Astfel, România a avansat propuneri 
privind aspectele militare ale secu
rității europene, cooperarea indus
trială si tehnică și acțiuni de coope
rare în rindurile tineretului.

Delegația sovietică a 1 prezentat 
propuneri in domeniile militar și e- 
conomic. în timp ce 
triei a supus atenției 
puneri referitoare la 
domeniul energiei si
fluviale in Europa. La rindul Său, 
delegația Maltei a prezentat un do
cument de lucru în care sînt cu
prinse propuneri privind cooperarea 
în bazinul Mării Mediterane.

In ședința plenară de miercuri,

delegatia Aus- 
reuniunii pro- 
cooperarea in 
transporturi lor

alte delegații au prezentat, sub for
ma unor documente de lucru, pro
puneri in diverse domenii privind 
securitatea și cooperarea in Europa. 
Astfel, delegația iugoslavă a supus 
reuniunii un document care sinteti
zează o serie de acțiuni și măsuri 
in cadrul unui program al „Anului 
cooperării culturale intre țările par
ticipante 
ritate si 
vederea 
ment se

xlui 1980
rale în __  ....
organizațiile cu profil cultural și ar
tistic din țările participante ar tre
bui să realizeze o serie de activități 
multilaterale pentru punerea în a- 
plicare a dispozițiilor Actului final 
din domeniile culturii și educației.

La rindul lor. delegațiile Angliei, 
Canadei, Norvegiei și Olandei au 
prezentat propuneri în comun în 
domeniul militar, cu referiri speciale 
la măsurile de întărire a încrederii.

la Conferința pentru secu- 
cooperare In Europa". Pre- 
principală a acestui, docu- 
referă la proclamarea anu- 
ca an al cooperării cultu- 

cadrul căruia instituțiile si

Negocieri în problema

Miercuri au sosit la Salisbury, ve
nind de la Dar es Salaam, genera
lul Prem Chand, reprezentant spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
pentru Rhodesia, și lordul Carver, 
desemnat de guvernul britanic comi
sar rezident pentru Rhodesia. Ei în
treprind o rundă de consultări in 
mai multe țări africane in cadrul 
unei misiuni de reglementare nego
ciată a problemei rhodesiene, pe 
baza propunerilor avansate de Marea 
Britanie și Statele Unite. Cei doi 
emisari se vor intilni la Salisbury cu 
reprezentanți ai regimului rasist 
rhodesian.

DE PRETUTINDENI

(Agerpres). — 
Unite. Jimmy 
noiembrie, pe 
viceprim-mi- 
ministrul co

primit, la 2 
Ion Pătan. 
guvernului, 
exterior si cooperării eco-

român al comerțului exterior
și cooperării economice internaționale

WASHINGTON 2
Președintele Statelor
Carter, a 
tovarășul 
nistru al 
marțului
ripmice internaționale, care se află in
S.U.A. cu prilejul lucrărilor Comisiei 
economice mixte româno-americane.

Din cartea președintelui Nicolae
Ceausescu a fost transmis, cu acest 
prilej, de către Ion Pătan un mesai

de salut adresat președintelui Jimmy 
Carter.

La rindul său, președintele Jimmy 
Carter., mulțumind pentru salutul pri
mit. a transmis președintelui Nicolae 
Ceausescu un mesai de salut.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre România si Statele Uni
te ale Americii.

In aceeași zi. Ion Pătan a fost pri
mit de vicepreședintele Statelor Uni
te. Walter Mondale.

ROMA 2 (Agerpres). — Delegația 
P.C.R. condusă de tovarășul Leonte, 
Răutu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. a- 
flată in vizită in Italia la invitația 
P.S. Italian, a avut la Milano con
vorbiri cu conducerea Federației so
cialiste din Lombardia si a fost, pri
mită de primarul orașului. Tognoli. 
membru al C.C. al P.S.I. Delegația 
s-a întîlnit. de asemenea, cu condu- 

’cerea Federației socialiste din Tos- 
. cana si a participat, la Florența, la

festivitatea de încheiere a „Săptă- 
minii alternativei socialiste".

La Roma, delegația P.C.R. s-a în
tâlnit'cu Giancarlo Pajetta si cu Luca 
Pavolini. membri ai Direcțiunii și ai 
Secretariatului P.C.I. S-a apreciat 
că raporturile frățești dintre cele 
două partide. întemeiate 
respect reciproc.

. ascendentă.
1 Delegația a 

„Gramsci". unde 
cu conducerea institutului.

A-----------------------------

cunosc
De stimă si 
o evoluție

*
vizitat 
a avut

Institutul 
convorbiri

PERU

Sesiunea Comisiei economice mixte româno-americane
început Ia 
de-a IV-a

La 2 noiembrie .1977 au 
Washington lucrările celei 
sesiuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane. Delegația română 
Ia această sesiune este condusă de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar delegația americană de 
Juanita Kreps, ministrul comerțului 
al Statelor Unite.

In prima întîlnire plenară a aces
tei sesiuni s-a procedat la analiza 
rezultatelor obținute pe linia schim
burilor și cooperării economice ro
mâno-americane, precum și a per
spectivelor dezvoltării lor in perioa
da următoare. Activitățile concrete 
pe această linie formează obiectul 
analizelor grupelor de lucru consti
tuite in cadrul comisiei.

In timpul vizitei in S.U.A., Ion Pă
tan s-a întîlnit cu senatorul A, Der- 
winsky, cu V. Cristopher, adjunct al 
secretarului de stat, A. Wolff, amba
sador la Oficiul reprezentanței spe
ciale pentru negocieri comerciale de 
pe lingă Casa Albă, E. Richardson, 
ambasador pentr-u problemele drep
tului mării.

Ion Pățan a avut, de asemenea, in- 
tilniri cu reprezentanți ai cercurilor 
economice și financiare din Statele 
Unite, intre care conducătorii com
paniilor „Combustion Engineering", 
„Lummus", „R.C.A.", 
„Pepsi Cola", „Cw. 
Kist". ..Island Creek", 
Hanover Trust" etc.. ™ 
senthal, președintele firmei „Enghel- 
hard Chemicals", președinte al sec
ției americane a Consiliului econo
mic rpmâno-amerfcan.

„Uniroyal",
„Coca Cola", ..Gold

. ..Manufacturers 
cu Milton Ro-

ÎN STATELE „GRUPULUI ANDIN"

Efecte nocive ale barierelor vamale instituite de C.E.E
, Deficitul înregistrat de Grupul 
subregional andin în raporturile sa
le de schimb cu Piața comună s-a 
cifrat la 850 milioane dolari in anul 
1975 — se arată intr-un studiu ofi
cial dat publicității la Quito. Se pre
cizează că. în anul de referință, ex
porturile Boliviei. Columbiei. Ecua
dorului. Perului și Venezuelei — 
cele cinci țări membre ale Pactului 
Andin — Către C.E.E. au totalizat 
1 850 milioane dolari, în vreme ce 
importurile s-au ridicat la 2.7 mi
liarde.

După cum relevă specialiștii, a- 
ceastă situație se datorează sporirii 
barierelor vamale instituite de or
ganismul comunitar vest-european 
Ia importurile provenite din terte

_____________ /

țări, măsuri ce lezează îndeosebi in
teresele statelor in curs de dezvol
tare. cum sint și cele ce fac parte 
din grupul Andin. Pe ansamblul 
Pactului Andin. Ecuadorul a cunos
cut o scădere de 22 la sută a ex
porturilor sale către ..Cei nouă".

REGIMUL RASIST SUD-AFRICAN
INTENSIFICA REPRESIUNILE

• Val de arestări la Soweto • Sute de profesori se solidarizează 
cu manifestațiile contra bantustanizării invățămintului

Poliția sud-africană a arestat in 
suburbia Johannesburgului, Soweto, 
21 de tineri de culoare în încercarea 
de a intimida pe elevii care parti
cipă la boicotarea examenelor. Ma
rea majoritate a școlarilor de cu
loare au refuzat să se prezinte la 
examenele de sfirșit de an, mani- 
festindu-și protestul față de politica 
de segregație in școli. 513 profesori 
de la școlile din Soweto și-au pre
zentat demisia și s-au solidarizat cu 
acțiunea elevilor.

Asociația profesorilor din Africa 
de Sud a adresat un apel autorită
ților de la Pretoria, cerînd renun-

CÎND NAVA SE SCUFUNDA
statistici oficiale 

Salisbury, în 
anului curent 
părăsit Rhode-

Potrivit unor 
date publicității la 
primele 9 luni ale 
13 164 persoane au 
sia. In luna septembrie. 1 479 de 
albi au emigrat. Cauzele acestui 
exod al albilor din Rhodesia sint 
datorate incertitudinii evoluției e~

conomice si politice sub regimul 
minoritar al lui Ian Smith. La 30 
iunie 1977 componența populației 
din Rhodesia era următoarea : 6.41 
milioane negri, 268 000 albi. 10 300 
imigranți din unele tari asiatice, 
îndeosebi din India, si -- 600 metiși 
— transmite agenția U.P.I.

țarea la sistemul școlilor separate 
pentru negri și separate pentru albi, 
introducerea invățămintului gratuit 
pentru negri și deschiderea porților 
școlilor superioare pentru toți tinerii, 
indiferent de culoarea pielii.

★
Alți 63 tineri din localitățile rezer

vate populației de culoare din apro
pierea orașului Bloemfontein au fost 
arestați de poliție pentru participa
rea la acțiunile elevilor și studenți
lor africani împotriva bantustaniză
rii sistemului de invățămint.

★ ,
Un ziarist de culoare din Port Eli

zabeth (Africa de Sud), Khaya 
Mqhayisa, a fost arestat in virtutea 
„legii" asupra așa-ziselor activități 
teroriste. Mqhayisa, care a mai fost 
ținut în stare dă detenție timp de 
mai multe săptămini pe parcursul 
anului trecut, este ziarist la revista 
destipată populației de culoare „The 
Voice". „Legea" asupra terorismului 
permite detenția fără proces, pentru 
o perioadă nedeterminată de timp, 
a tuturor celor ce se opun politicii 
de apartheid promovate de regimul 
rasist de la Pretoria.

DISPUTE Șl OPȚIUNI PE SCENA
POLITICĂ VEST-GERMANĂ

Timp de citeva săptămini. scena 
politică vest-germană a fost domi
nată de evenimente dramatice. Ac
țiunile teroriste, tot mai frecvente 
in ultimul timp, au culminat cu ră
pirea si uciderea lui Hans-Martm 
Schleyer. președintele Asociației pa
tronilor din R.F.G., și capturarea a 
87 de ostatici aflați la bordul avio
nului „Landshut", acțiune soldată cu 
uciderea comandantului navei. Starea 
de tensiune si încordare a luat ase
menea proporții, incit la Bonn s-a 
constituit și a funcționat aproape zi 
si noapte asa-numitul „marele stat 
major al crizei" — un fel de coali
ție a tuturor partidelor reprezentate 
în parlament, care a întărit, prin 
asentimentul exprimat, fiecare deci
zie a cancelarului Helmut Schmidt 
impotriva ultimatumurilor si acțiu
nilor teroriștilor.

Asa cum se știe, forțele democra
tice din R.F. Germania au condam
nat cu hotărire activitatea teroristă, 
care a răspindit un val de neliniște • 
in tară. „Teroriștii — sublinia liderul 
sindical Leonhard Mahlein — nu se 
deosebesc de asasinii fasciști ai con
ducătorilor clasei muncitoare. Ca si 

provin din 
vom intilni 

sau fiu de 
teroriste si

în trecut. teroriștii 
cercuri burgheze. Nu 
printre ei nici o fiică 
muncitor". „Acțiunile . — _
aventurismul — se spune intr-o de
clarație a P.C. German — sînt în
dreptate împotriva intereselor mișcă
rii muncitorești, a luptei oamenilor 
muncii pentru interesele lor. pentru 
democrație si progres social. Ele 
slujesc, cum o dovedesc istoria si 
recentele evenimente, numai adver
sarilor oelor mai extremiști ai mun
citorilor si democrației".

Și, intr-adevăr, situația creată 
este folosită de cercurile cele mai 
reacționare pentru a resuscita cam
pania 
litici. 
zează 
vatii 
si înnoire a societății, 
pină la contestarea legitimității gu
vernului rezultat din alegeri libere. 
Practic, aceste cercuri încearcă să

deformeze conținutul si caracterul 
măsurilor antiteroriste adoptate de 
guvern, să le abată de la scocul 
apărării instituțiilor democratice la 
atacarea forțelor democratice, a mili- 
tantilor democrati — etichetați, de-a 
valma, ca „simpatizanti" ai teroriș
tilor sau ca răspunzători de... apari
ția acestora. Printre cei vizați se 
află Heinrich Boli, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură, 
scriitorul Gilnter Grass, precum' și 
președintele P.S.D.. Willy Brandt. 
Chiar si fostul președinte al R.F.G., 
Gustav Heinemann — dună cum 
scrie „Frankfurter Rundschau" — 
este inclus printre „simnatizantii 
terorismului". „Ne amenință — no
tează ziarul citat — o vînățoare de 
vrăjitoare, un fel de maccarthysm, 
care se extinde mereu la alte cate
gorii", x..Scrisorile de amenințare ne 
care le primesc sint în prezent sem
nate — scrie H. Boli, pentru a ilustra 
starea de spirit actuală — in timp ce 
mesajele de încurajare sint anoni
me ; pină acum situația era inversă".

Iată si citeva din aspectele aduse 
recent in dezbatere publică de unul din 
cei „suspecti", respectiv scriitorul 
Giinter Grass : „Am observat în tară 
o stare de îngrijorare si nesiguranță 

remarcat cit 
cînd

el. Am 
sint mulți tineri

împotriva adversarilor lor po- 
Atacurile acestor cercuri vi
ne toti cei ce exprimă obser- 
critice. propuneri de reforme 

mergindu-se

— declara 
de fericiți 
cineva are curajul să le vorbească 
despre probleme ce ii apasă: «de
cretul asupra extremismului» (pe 
baza căruia autoritățile din landurile 
guvernate de U.C.D. sau U.C.S. prac
tică interdicția profesională împotri
va comuniștilor mai ales, dar si îm
potriva altor persoane cu vederi de 
stingă sau liberale — n.r.). șomajul 
în rindul tineretului, lipsa unei alter
native... îmi provoacă o mare teamă 
situația celor 200 000 de tineri mun
citori șomeri, al căror număr crește 
continuu. Ei trăiesc într-o tară bo
gată. care dispune de rezerve, dar in 
care li se refuză tinerilor o perspec
tivă de viitor. "Dacă ei nu vor dobindi 
aceasta, cei 200 000 de oameni, cel 
puțin unele categorii împinse la mar
ginea societății, vor deveni teren 
potential de alimentare a teroris
mului".

Se știe -că. deși .de proporții mai 
reduse, efectele crizei economice, 
resimțite de ansamblul țărilor capi
taliste dezvoltate, s-au manifestat în 
ultimii ani si în R.F.G., fenomenul 
somaiului. care a cuprins peste un 
milion de oameni, fiind cel mai șo
cant. Această situație a determinat 
o amplă confruntare de opinii cu 
privire la căile de soluționare și 
perspectivele de viitor. Cum e si fi
resc. în cercurile muncitorești, sindi
cale. studențești, in rindul P.S.D. și 
P.L.D. se exprimă îndoiala în capa
citatea sistemului social de a reme
dia grabnic fenomenele de criză și 
instabilitate. Or. aceste luări de po
ziție sînt considerate de cercurile de 
dreapta drept un pericol pentru pro
priile lor poziții în stat. „Aceste 
cercuri identifică propriile interese
— constată profesorul Walter Jens
— cu cele ale întregii comunități".

Așa cum sublinia scriitorul Irving 
Fetscher. „grupul restrins de tero
riști este folosit de grupările reacțio
nare în tentativa de a stopa progre
sul social". Este semnificativ faptul 
că cercurile de dreapta încearcă _ să 
exploateze momentul, supralicitînd 
în permanentă partidele coaliției să 
adopte cit mai multe „legi excep
ționale", cu o arie de acțiune cit mai 
largă și mâi difuză, măsuri extinse 
de represalii, „o legislație mai se
veră". în ultimă instanță limitarea 
preventivă a drepturilor si libertăți
lor . cetățenilor in ansamblu

în ciuda climatului de tensiune și 
încordare creat în ultimele săptă- 
mini de teroriști, liderii partidelor 
guvernamentale, P.S.D. si- P.L.D.. 
manifestă încredere in posibilitatea 
de a garanta libertățile democratice, 
de a „apăra demnitatea umană și 
drepturile cetățenilor" — cum a men
ționat vineri cancelarul Helmut 
Schmidt in dezbaterile din Bun
destag. în același cadru. Willy 
Brandt, președintele P.S.D., s-a de
clarat deschis oricărei propuneri care 
se dovedește „conciliabilă cu impe
rativele democrației".

Petre STANCESCU

Dialog intre guvern și sindicate
și va fi folosită inclusiv în probleme 
privind concedierile. Ugarelli Valle a 
precizat, totodată, că guvernul este 
hotărit să ia măsuri adecvate pentru 
solutionarea tuturor problemelor si 
pentru continuarea procesului de 
transformări structurale initiat în 
tară.

LIMA 2 (Agerpres). — Guvernul 
încearcă să soluționeze problemele de 
muncă pe baza dialogului purtat cu 
liderii sindicali — a declarat la Chi- 
clayo, in nordul tării, ministrul pe
ruan al muncii, Luis Ugarelli Valle. 
El a menționat că formula dialogului 
este menită să ajute la depășirea ac
tualelor dificultăți din economia tării

ARGENTINA IȘI LĂRGEȘTE COLABORAREA ECONOMICĂ 
CU ȚĂRILE

• UN SISTEM PLA
NETAR IN FORMARE. 
Pentru prima dată în istoria as
tronomiei. cercetătorii au oca
zia să asiste la nașterea unei 
stele si a planetelor din siste
mul său. Acest eveniment se 
produce la o distantă de 10 000 
de ani-lumină de Pămînt. în 
constelația Lebedei. Steaua in 
formare fusese remarcată încă 
cu 40 de ani in urmă : a fost 
necesar să se pună la punct 
moderne telescoane cu raze in- 
frarosii pentru a putea stră
punge vălul ce f> înconjoară si 
a-i înțelege structura. Astrul a- 
pare ca un disc luminos, de 10 
ori mai mare decît Soarele. An
samblul de planete evoluează... 
văzind cu ochii, strălucirea lor 
reducîndu-se cu unu la sută in 
fiecare lună. Astronomii consi
deră că. sub efectul gravitației, 
o parte din gazul compunind 
discul cade în permanentă a- 
supra stelei aflate in centru. Se 
apreciază că observațiile asupra 
acestui sistem planetar In for
mare vor facilita reconstituirea 
formării sistemului nostru so
lar.

SOCIALISTE
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la Buenos 
Aires, subsecretarul argentinian pen- 

■ tru negocieri economice internaționa
le, Edmundo Sangenis. a arătat că, 
in acest an. exporturile Argentinei 
in țările socialiste europene vor a- 
tinge valoarea de aproximativ 390

milioane dolari, fată de 300 milioane 
dolari în anul trecut. Săptăminalul 
argentinian ..Elementos". care publi
că această informație, precizează că 
guvernul președintelui Jorge Videla 
a prevăzut noi măsuri pentru inten
sificarea cooperării cu țările socia
liste.

Perturbați! monetare de amploare
TOKIO. — Dolarul american a în

registrat miercuri cea mai slabă 
cotare in raport cu yen-ul japonez. 
Paritatea a ajuns la 245,20 yeni pen
tru un doiaț-. In legătură cu aceasta, 
Banca Japoniei a anunțat că vă- 
cere, in curînd, convocarea unei reu
niuni a Băncii de reglementări inter-

naționale (B.R.I.) pentru a studia 
modalitățile de remediere a situației 
actuale de pe piața monetară occi
dentală. Banca Japoniei se va 
plinge că aceste fluctuații monetare 
provoacă perturbații in economia 
țării. Și la bursa din Ziirich a sur
venit o nouă scădere a dolarului.

agențiile de presă transmit
Colaborarea româno—ita

liană în domeniul științei 
și tehnologiei. Președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Ion Ursu. aflat in Italia, 
a avut o întilnire cu subsecretarul 
de stat al Ministerului Cercetării 
Științifice. Giorgio Postal, la care au 
participat președintele Comitetului 
Național pentru Energie Nucleariâ, 
conducerile Institutului Național de 
Fizică Atomică. Consiliului National 
al Cercetării. reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe. Au fost abor
date problemă referitoare la colabo
rarea și cooperarea in domeniul știin
ței și tehnologiei, apreciindu-se evo
luția favorabilă a acestor raporturi 
și stabilindu-se intensificarea relații
lor româno—italiene in acest domeniu.

Congresul Uniunii Inter
naționale a Studenților Ș!'a 
încheiat lucrările la Sofia. A parti
cipat. și o delegație a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, condusă de Ion Sasu. pre
ședintele Consiliului U.A.S.C.R. Con-, 
greșul . a recomandat activizarea 
luptei studenților pentru pace, secu
ritate. dezarmare, independentă na
țională. echitate și democratizare in 
invătămintul superior.

Referendum în Ecuador.
Președintele Tribunalului electoral 
suprem din Ecuador. Galo Plaza, a 
anunțat că la 15 ianuarie 1978 in a- 
ceastă tară sud-americană va avea 
loc un referendum. în cadrul căruia 
cetățenii tării vor trebui să opteze 
intre două texte de constituție elabo
rate de comisii speciale, respectiv in
tre o nouă constituție si constituția 
din anul 1945 revizuită.

Expoziție sovietică de 
artă plastică. Moscova a fost 
inaugurată expoziția de artă plasti
că „Pe calea leninistă", cea mai im- 
nortantă manifestare de acest gen a 
vieții artistice sovietice în anul ce
lei de-a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Cele 
aproape 3 000 de lucrări prezentate 
au fost selectate in cadrul a 70 de 
expoziții orășenești, regionale si re
publicane.

M.P.L.A. se va transfor
ma în partid. Comisia nationaIă 
pregătitoare a primului Congres al 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) a recomandat in 
cadru! unei recente ședințe transfor
marea M.P.L.A. in partid. Propu
nerea. confirmind inițiativa Biroului 
Politic al C.C. al M.P.L.A.. urmează 
a fi supusă aprobării în cadrul Con
gresului M.P.L.A.. programat pentru 
șfirsitul anului, anunță agenția an- 
golezâ de. presă — ANGOP.

Alegerile din Surinam. 
Coaliția cvadripartită de guvernă- 
mîn.t. condusă de primul ministru al 
Surinamului. Henk Arron. a cistigat 
24 din cele 39 de locuri în Parlamen
tul tării. în cadrul alegerilor legis
lative desfășurate luni, primele de 
acest gen organizate- de la obținerea 
independentei tării, in poiembrie 
1975.

S.U.A. s-au retras din O.I.M.
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

S.U.A. au hotărit să se retragă din 
Organizația Internațională a Muncii 
— se arată intr-o declarație a pre
ședintelui Jimmy Carter, difuzată 
presei de ministrul american al 
muncii. Ray Marshall.

Hotărirea a fost motivată in prin
cipal prin aceea că. după părerea 
guvernului american. O.I.M. nu ar 
fi aplicat „un tratament eaal tutu
ror statelor membre" si ar fi con
damnat politica unor țări „fără 
vestigatii corespunzătoare".

Observatorii de presă 
Washington apreciază că la 
ciziei guvernului S.U.A. de 
această organizație se află 
le unor 
rindurile patronatului american si 
din conducerea centralei sindicale 
A.F.L.—C.I.O.". nemulțumite de pro
cesul de democratizare din cadrul 
O.I.M.. intervenit ca 
schimbărilor înnoitoare 
arena internațională.

★
Secretarul general al 

Waldheim, și-a exprimat 
profund și îngrijorarea în 
cu hotărirea Statelor Unite de a se 
retrage din Organizația Internațio
nală a Muncii. Kurt Waldheim a a- 
preciat că decizia americană repre
zintă „un pas înapoi" de la respec
tarea principiului răspunderii colec
tive a statelor și de la obiectivul 
universalității organismelor din sis
temul Națiunilor Unite. In context, el 
s-a referit la rolul important și la 
contribuția pozitivă a O.I.M. la pro
movarea cooperării între state.

in-
la 

de-
de 

baza 
a părăsi 
presiuni- 

cercuri conservatoare din 
american

rezultat, al 
ce au loc pe

O.N.U.. Kurt 
regretul 
legătură

Lâ Universitatea din Copen
haga a avut loc o conferință cu 
tema „Dacia romană. Dacii, 
romanii, romanizarea". A vorbit 
prof. univ. Hadrian Daicoviciu, 
de la Universitatea din» Cluj- 
Napoca. Manifestarea face parte 
dintr-un ciclu de conferințe re
feritoare la istoria României, ce 
urmează să fie tinut si in ora
șele Aarhus si Odense.

Atentat terorist la Roma.
O explozie puternică a unei bombe 
s-a produs Ia sediul publicației ideo
logice a Partidului. Democrat-Crestin 
— „La Discussione". situat in cen
trul Romei — provoci nd importan
te pagube materiale. Potrivit unor 
martori oculari, bomba a fost lan
sată de doi indivizi care au reușit să 
fugă.

Convorbiri la Phenian.In 
capitala R.P.D. Coreene au avut loc 
convorbiri între o delegație a Parti
dului Muncji din Coreea si delega
ția Partidului Socialist Portughez, 
condusă de Alfredo Fernando Car
valho. secretar national al P.S.P. Cele 
două delegații s-au informat reciproc 
asupra activității partidelor lor si au 
procedat la un schimb de vederi in 
legătură cu dezvoltarea relatiildr din
tre P.M.C. si P.S.P.. precum si. cu 
alte Probleme de interes comun.

Situația din Orientul Mij
lociu s’a aflat pe agenda convor
birilor oficiale dintre regele Khalid 
al Arabiei Saudite și președintele 
R. A. Egipt, Anwar El Sadat, care au 
continuat miercuri la Riad. Asupra 
aceleiași tematici au conferit la Da
masc președintele Siriei, Hafez Al 
Assad, și regele Hussein al Iordaniei.

Greve de protest în 
Israel. Industria, serviciile și trans
porturile publice au fost din nou se
rios dezorganizate, miercuri, in Is
rael, prin grevele de protest decla
rate de federația sindicală națio
nală „Histadrut" împotriva noului 
program economic guvernamental.
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Ajutorul extern al S.U.A. 
în cursul anului^ financiar care a 
început la 1 octombrie se ridică la 
6.7 miliarde dolari, conform legii 
semnate de președintele Jimmy 
Carter.

0 nouă explozie nuclea
ră subterană a tost «**<*»« 
marți de S.U.A. la poligonul din. Ne
vada — a anuntat la Washington un 
purtător de cuvirut al Departamen
tului Energiei. Este a 9-a explozie 
nucleară efectuată de S.U.A. in 
acest an.

Un violent incendiu s a 
produs la uzinele „Adler" din ora
șul vest-german Frankfurt De Main, 
inregistrindu-se. daune evaluate la 
citeva milioane mărci.

Poluare cu țiței. statul lta- 
lian s-a constituit parte civilă în di
ferendul legat de poluarea apelor 
mării în zona portului Genova, prin 
deversarea a 1 000 tone de petrol 
brut la descărcarea petrolierului ku- 
weitian „Al Rawadaitan". Pinza de 
petrol, care se întindea pe o distanță 
de opt kilometri, a fost considerabil 
redusă după deversarea a 20 mii li
tri de detergent în mare. In prezent, 
petrolul plutește la circa șase kilo
metri de coastele italiene, dar spe
cialiștii apreciază că nu se va apro
pia mai mult, datorită măsurilor 
luate in timp util.

Q nouă cruciadă a Ku-Klux-KIan-ului ?
într-o relatare din New York, agenția France 

cările șefilor organizației rasiste Ku-Klux-Klan 
influență in rindul populației americane.

Presse dezvăluie incer- 
de a dobindi din nou

• REABILITAREA 
UNOR TRATAMENTE 
EMPIRICE. Pornind de la re
cunoașterea valabilității unor 
practici empirice in tratamente 
medicale. Organizația Mondială 
a Sănătății a lansat un program 
de cercetări menit să integreze 
în medicina modernă elemen
tele valabile din aceste metode 
traditionale de tratare a bolilor, 
practicate de popoare din_ Afri
ca. Asia. America Latină. In 
cadrul acestui program, cerce
tătorii O.M.S. au inventariat 
deja în Guatemala o plantă ce 
se dovedește foarte. eficace in 
tratarea sau chiar vindecarea 
diabetului, una din cele mai 
problematice boli ale civilizației 
moderne. Specialiștii apreciază 
că in momentul in care acest 
remediu natural va fi sudus tu
turor testărilor necesare.' 
navii de diabet vor putea 
veni la o viată normală.

bol- 
re-

DE
PROVOACĂ

• ANIMALELE 
CASĂ
SCLEROZA ? Recent, publi
cația „Journal of American Me
dical Association" a publicat un 
studiu în care se arată că in 
50 de cazuri de scleroză in 
plăci, aproape toti bolnavii a- 
veau In casă animale domesti
ce. mai ales câini atinși de boa
la lui Carre. Acest studiu con
firmă alte cercetări anterioare 
publicate de ..The Lancet", care 
releva același fenomen.' 
consecințele creșterii in 
clini si pisici.

studiind 
casă de

CÂL-
pentru

• POMPE DE
DURĂ Preocuparea 
descoperirea de noi surse de e- 
nergie a dus, între altele, la 
construirea in Franța a unei u- 
zine de fabricare a pompelor de 
căldură. Pompa de căldură func
ționează pe aceleași principii ca 
și frigiderele, dar ea extrage 
caloriile din atmosferă. încălzi
rea unei locuințe, care prin fo
losirea energiei electrice ar cos
ta 3 026 de franci, prin recur
gerea la pompa de căldură ar 
costa numai 1 526 franci. Deo
camdată, pompa de căldură nu 
este competitivă în raport cu 
încălzirea cu gaze. Totuși, siste
mul este folosit în mai multe 
țări. în S.U.A., la sfirșitul aces
tui an, vor funcționa circa 300 000 
de pompe de căldură, iar pină 
in 1980 numărul va crește la un 
milion.

• RETINA - TRANS
FORMATOR DE ENER
GIE? Specialiștii sovietici in 
domeniul oftalmologiei au de%- 
cooerit că ochiul uman trans-' 
formă energia luminii în ener
gie electrică cu ajutorul albu- 
mi.nei care se găseste în retina 
ochiului si care are un analog 
primitiv in bacteriile ce trăiesc 
in lacurile sărate. Albumina 
respectivă, numită „Rodopsin". 
face obiectul unor cercetări de 
mare interes pentru descoperi
rea mecanismelor primare ale 
vederii si pentru tratarea unor 
maladii grave ale ochilor.

„După ce timp de un 
secol s-a năpustit cu în
verșunare impotriva ne
grilor si evreilor — scrie 
agenția — „imperiul in
vizibil" (cum este numi
tă această organizație 
rasistă) intenționează in 
prezent «să protejeze» 
S.U.A. de invazia 
grantilor mexicani 
destin i.

De mai multe 
grupuri ale K.K.K. pa
trulează de-a lungul ce
lor 3 200 km. cit măsoa
ră frontiera americano- 
mexicană. pentru a-i de
pista pe indezirabili. 
K.K.K.. care propagă 
supremația albilor, con
sideră că trebuie să in
tervină. fără a fi chiar 
solicitată, pentru a aju
ta politia din California 
si Texas in arestarea 
de ..wet backs" (spinări 
umede), cum sînt numiți 
cei ce traversează Rio 
Grande inot. K.K.K. 
îsi justifică această cru
ciadă rasistă prin ..grija" 
fată de soarta celor 6.8 
milioane de șomeri ame-

imi- 
clan-

zile,

ricani. oficial recenzați, 
care nu-si găsesc de 
lucru. In fapt, liderii săi 
se străduiesc să scoată 
organizația din toropea
la în care a fost arun
cată de aproape un de
ceniu.

Fondată în 1865, 
K.K.K. a trecut prin di
verse peripeții. La apo
geul 
1920, 
4—6 
tanti 
lăudindu-se de a fi în 
stare să determine ale
gerea de guvernatori și 
senatori.

In urma luptei popu
lației de culoare pentru 
drepturi civile si a mă
surilor adoptate de au
toritățile federale. ince- 
pînd cu anii ’60 activita
tea K.K.K. a fost pe 
cale de lichidare.

Ura împotriva negri
lor. antisemitismul si 
xenofobia rămin. ca și 
în trecut, temele princi
pale ale ideologiei Ku- 
Klux-Klan-ului. Nu s-au

puterii sale, in 
ea număra intre 

milioane de mili- 
si simpatizanta

schimbat nici sinis
trele uniforme — pe
lerinele si gluga decu
pată în dreptul ochilor. 
„Imperiul invizibil" nu
mără aproape 10 000 de 
aderenți și circa 50 000 
de simpatizanti. In 
cursul ultimelor luni, 
organizația a exploatat 
orice incident rasial mi
nor pentru a-1 folosi in 
atingerea scopurilor sale 
tenebroase. Fapt semni
ficativ. membri ai 
K.K.K. au organizat la 
Montgomery (statul A- 
labama) o demonstra
ție de protest împotriva 
semnării noului tratat 
dintre S.U.A. si Panama 
cu privire la canalul de 
navigație dintre Atlan
tic si Pacific.

Reactivizarea organi
zației rasiste K.K.K. a 
produs îngrijorare în 
rindul opiniei publice 
americane, mai multe 
organizații obștești
dresind telegrame de 
protest autorităților fe
derale" — scrie A.F.P.

• NEDREPTĂȚITUL 
ROMEO... AProaPe 0 mle de 
turiști vizitează zilnic, la Vero
na, in perioada vacanțelor, casa 
în care se presupune că a trăit 
Julieta, precum și mormîntul 
atribuit celebrei eroine a dra
mei shakespeariene. In schimb, 
amintirea lui Romee se bucură 
de mai puțină atenție. De ce ? 
Pentru că istoria familiei Cap- 
pelletti, căreia i-a aparținut Ju
lieta, ar fi fost in amănunțime 
reconstituită de cercetători — și 
ca atare popularizată de orga
nizațiile de turism, in vfeme ce 
despre familia lui Romeo, Mon- 
tecchi. nu se cunosc date edifi
catoare. Să adăugăm că unii 
istorici consideră că ambele per
sonaje au fost în întregime in
ventate. Shakespeare — care nu 
a fost niciodată la Verona 
preluat subiectul piesei, 
celor doi tineri o strălucire 
nu se va șterge niciodată,
mai la Verona Romeo apare ca 
un nedreptățit...

— a 
dînd 
care 
Nu-

a-

• IN URMĂ CU 2 MI
LIARDE DE ANI, in partea 
de nord-est a Poloniei de azi 
au existat masive muntoase, 
pustiuri si vulcani, afirmă spe
cialiștii Institutului geologic din 
Varșovia. Vechile structuri geo-, 
logice ce există aci — spun 
ei — s-au fixat in asa-numlte- 
le structuri primitive de crista
le ce s-au format în acea pe
rioadă a istoriei planetei noas
tre.
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