
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la 7 noiembrie, pe amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia, Petar

Dodik. în vizită de rămas bun, la 
încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.
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0 CERINȚĂ MAJORĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOIOCICĂ»• ’

Produse și soluții tehnologice 
cu eficiență superioară, 

introduse operutiv in producție 
Cum se înfăptuiesc, în acest domeniu, hotărîrile

Congresului consiliilor oamenilor muncii
„Trebuie să se acționeze ferm pentru scurtarea duratei lucrărilor 

de cercetare și inginerie tehnologică, precum și a termenelor de va
lorificare în producție, pentru creșterea tot mai accentuată a eficien
tei economice a soluțiilor". Această importantă prevedere din hotărirea 
Congresului consiliilor oamenilor muncii trebuie să stea permanent 
în atenția tuturor lucrătorilor din activitatea de cercetare și inginerie 
tehnologică, a tuturor celor antrenați la înfăptuirea amplului program 
de înnoire și de modernizare a producției. Totodată, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
„introducerea în fabricație a unor produse noi trebuie să se facă nu
mai dacă acestea sînt superioare, atit din punct de vedere calitativ 
și tehnic, cît și din punct de vedere al eficientei economice, al cheltuie
lilor materiale și de producție, celor vechi". Cum răspund oamenii 
muncii din unitățile de cercetare și inginerie tehnologică acestor sar
cini ? — aceasta este tema anchetei „Scînteii", anchetă structurată pe 
următoarele întrebări :

1) Ce rezultate concrete ați obținut?
2) Ce experiențe pozitive ați dobîndit în ultima 

perioadă ?
3) Ce propuneri aveți pentru soluționarea în con

diții tot mai bune a sarcinilor asumate ?
Și iată răspunsurile primite :

Inq. TRAIAN S ACHELAR1E, 
secretarul Comitetului de partid 

de la Institutul de cercetări 
și proiectări automatizări:

„Am redus 
la jumătate ciclul 

de cercetare-producție, 
dar rezervele n-au fost 

epuizate“
1) . Sarcinile de creștere suplimen

tară a productivității muncii in a- 
cest cincinal implică în modul cel 
mai direct institutul nostru, ca in
stitut unic de specialitate pentru in
troducerea automatizării in toate sec
toarele economiei. După cum se știe, 
pină in 1980. peste 90 la sută din ne
cesarul de mijloace de automatizare 
trebuie să fie realizate în tară. Eco
nomia noastră are nevoie de produ
se noi. calitativ superioare, realiza
te în termene cît mai scurte. Dacă 
în urmă cu cîtiva ani ciclul de cer- 
cetare-productic era de 4—5 ani. în 
prezent colectivul I.P.A. realizează 
produse noi în 1,5—2 ani. Cu toate 
acestea, specialiștii din institutul nos
tru consideră că există incă rezerve 
pentru scurtarea acestor termene.

2) . O primă direcție de acțiune 
pentru reducerea ciclului cercetare- 
productie o constituie utilizarea cal
culatorului în propria noastră activi
tate de concepție. Pentru aceasta am 
initiat un curs cu specialiștii din in
stitut — cercetători si proiectanti. 

Rezultatele bune au apărut imediat : 
utilizarea calculatorului pentru în
tocmirea documentației de execuție 
la instalațiile de automatizare a 
blocurilor energetice de mare putere, 
la instalații neutru fabrici de ciment, 
sau la calculul diafragmelor (dispo
zitive pentru controlul automat al 
debitelor si presiunilor etc.) a per
mis scurtarea termenelor diferitelor 
etape de lucru cu 50—60 la sută. în 
plus, este asigurată o calitate superi
oară lucrărilor.

A doua direcție în care a acționat 
colectivul nostru pentru scurtarea ci
clului de cercetare-inginerie tehnolo- 
gică-productie este organizarea de 
colective mixte, cu specialiști din 
Institut si întreprinderi din cadrul 
centralei de profil. Echipele de lucru 
îsi coordonează activitatea din mo
mentul concepției, de la proiect si 
pină la intrarea in fabricație. Asa au 
acționat cu succes echipele mixte 
pentru echipamentele de comandă 
numerică a masinilor-unelte si cea 
pentru echipamentele de teleprelu- 
crare a datelor la I.E.A. De altfel, 
în prezent avem în întreprinderi 
peste 200 de specialiști din institut.

în sfirsit. o a treia direcție de ac
țiune. cu un efect major in scurtarea 
termenelor, este extinderea tehnolo
giilor tipizate, atit în activitatea de 
concepție, cit si in cea de execuție. 
Am organizat în institut un colectiv 
propriu de tinizări-unificări de solu
ții pentru echipamentele electronice 
de automatizare. Eficienta este ma
ximă : tipizarea părții specifice a 
calculatorului de proces, aflat în pro
ducție la F.E.A. a permis realizarea 
a 10 echipamente în perioada în care 
erau planificate a se realiza numai 4.

3).  Propuneri ? Sigur, mai sîntem 
confruntați cu o serie de greutăți pe 
care căutăm să le rezolvăm cu forte 
proprii. Uneori insă, calitatea produ
selor noastre si scurtarea termenelor 
depind strict de factori din afară. 
De pildă, in ce privește calitatea : 
ani putea realiza produse si mai. bune 
dacă am avea suficiente componente 
speciale pentru echipamentele indus
triale de automatizare, care trebuie 
să aibă un grad mai ridicat de fia
bilitate. o precizie constantă. Este 
vorba, deci, de profesionalizarea 
componentelor (electronice) pentru 
aparatele electronice care funcționea
ză în medii industriale, cu condiții 
speciale. Considerăm că se impune 
un ritm mai alert de asimilare a 
acestor componente profesionalizate 
(de către I.P.R.S.-Băneasa si unita
tea de profil din Curtea de Argeș), 
in acest sens intervenția centralei 
fiind absolut necesară. în ce priveș
te termenele, acestea s-ar putea 
scurta simțitor dacă am avea în do
tarea institutului suficiente mijloace 
tehnice modeme necesare procesului 
de cercetare.

Ing. VICTOR N1COLESCU, 
directorul Institutului 

de cercetare și proiectare 
pentru mecanică fină și scule :

„Cheia succesului — 
contactul nemijlocit 

cu realitățile producției”
1). în realizarea produselor noi 

pornim de la cerințele economiei . 
oferta noastră nu este o adresă sau 
un catalog, ci aparatul montat pe 
utilai. El este cel care convinge be
neficiarul. Introducerea in fabrica
ție — mai devreme fată de termenul 
stabilit — a unui produs, ceasul 
programator cu contacte, este rezul
tatul colaborării strinse a specialiș
tilor din institut cu cei din produc
ție. de la întreprinderea de meca
nică fină din București. Faptul că 
de la lansarea produsului cererea 
s-a triplat (500 bucăți . se află pe 
standul de probă și, concomitent, 
există comanda pentru alte 1 500 bu
căți) dovedește că noul produs era 
necesar si că realizarea lui cores
punde exigentelor diferiti'lor benefi
ciari. Folosirea ceasului programator 
asigură importante economii de ener-
(Continuare în pag. a V-a)

Cu planul anual 
îndeplinit

Colectivul întreprinderii mi
niere ’Hunedoara a obținut su
plimentar. lună de lună, impor
tante cantități de minereuri si 
de alte produse, ceea ce le-a 
dat posibilitatea ca în cursul 
zilei de 7 noiembrie să rapor
teze îndeplinirea planului de 
producție pe întregul an 1977. 
Avansul câștigat se datoreste în 
măsură hotărâtoare creșteri! 
productivității muncii, indicator 
la care s-a înregistrat, un spor 
peste plan de 13 600 lei pe lu
crător. Pină la sfirșitul anului 
minerii de aici sint hotăriți să 
realizeze o producție industrială 
suplimentară în valoare de pes
te 79 milioane lei. care se va 
concretiza, printre altele. în 
aproape 11 000 tone fier in. mi
nereul marfă livrat siderurgis- 
tilor. 170 000 tone dolomită me
talurgică, 4 000 tone talc. (S. Io- 
nescu).

Prin creșterea 
productivității 

muncii
în bilanțul realizărilor pe 10 

luni, colectivele marilor combi
nate, ale industriei metalurgice 
au înscris o productivitate su
perioară prevederilor cu 2,5 la 
sută. Acest succes a generat — 
așa cum reiese din datele cen
tralizate la ministerul de resort 
— livrarea peste plan a unor 
mari cantități de produse me
talurgice, evaluate la aproape 
1.5 miliarde lei. Cele mai im
portante sporuri de producție 
au fost raportate de furnaliștii 
din unitățile centralelor indus
triale siderurgice Galați. Hune
doara și Reșița, care au elabo
rat suplimentar peste 165 000 
tone de fontă. La rindul lor, 
colectivele bateriilor de cocsifi
care au sprijinit efortul furna- 
liștilor. livrîndu-le in plus o 
cantitate de 216 000 tone cocs 
metalurgic. (Agerpres)
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Combinatul de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmațiel, județul Maramureș

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni 7 noiem
brie, pe ambasadorul Statelor Unite

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată celei de-a GO-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octnmbrie
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, luni dupâ-amiază. in 
sala Palatului Republicii Socialiste 
România, a avut loc adunarea festivă 
organizată de Comitetul municipal 
București al Partidului Comunist 
Român. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste și Consiliul General 
A.R.L.U.S.

Pe fundalul scenei se aflau portre
tele tovarășilor Nicolae Ceausescu si 
Leonid Ilici Brejnev. încadrate de 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovie
tice. Da,ta jubiliară era înscrisă, pe 
fond purpuriu : ..60 de ani de la
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie".

în prezidiul adunării au luat loc to
varășii Emil Bobu. Ion. Dincă. Dumi
tru Popescu. Ilie Verdeț. Iosif Banc, 
Ion Coman. Miu Dobrescu. Nicolae 
Giosan. Mihai Marinescu, vieeprim- 
ministru al guvernului. Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. Suzana Gâdea. ministrul 
educației și învățământului. Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului. Ion Cumpănașu. director 
general al Agenției Române de Pre

ale Americii la București, Harry G. 
Barnes jr„ in vizită de rămas bun la 
încheierea misiunii sale în România.

Cu acest prilej, între președintele 

să ..Agerpres". membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S.. Con
stantin Pirvulescu si Mihail Cruceanu. 
vechi militanti ai mișcării muncito
rești din tara noastră. Emi'lla Sonea. 
vicepreședintă a Consiliului munici
pal București al femeilor. Radu Be- 
ligan. artist al poporului. Gheorghe 
Buruc. lăcătuș la întreprinderea „23 
August", si Georgeta Oprea, munci
toare la întreprinderea de confecții 
si tricotaje-Bucuresti.

în prezidiu au luat loc. de ase
menea. V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București, si 
Oleg Iakovlevici Kasianenko. vice
președinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
române. ministrul industriei ușoare 
din R.S.S. Ucraineană, conducătorul 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-române. care se află în tara 
noastră.

La adunare au luat .parte reprezen
tanți ai oamenilor muncii din între
prinderile si instituțiile Capitalei, 
vechi militanti ai mișcării muncito
rești din tara noastră, conducători ai 
unor instituții centrale si organizații 
obștești, oameni de stiintă. artă si 
cultură, generali si ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezent! șefi ai misiunilor 
diplomatice din țări socialiste a- 
creditați la București. Au participat, 
de asemenea, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 

Nicolae Ceaușescu și ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii a avut 
loc o convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

ne. care participă la manifestările 
organizate in tară cu prilejul aniver
sării Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste si Republicii Socialiste 
România.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

Despre cea de-a 60-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie a vorbit tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

A luat apoi cuvintuT ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. V. I. 
Drozdenko.

Cuvântările au fost subliniate cu 
îndelungi aplauze.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol festiv, la care si-au dat 
concursul corurile reunite ale filar
monicii ..George Enescu". Radiotele- 
viziunii și ansamblului „Rapsodia 
Română", baletul Operei române, 
corul „Madrigal", actori si soliști de 
seamă ai scenelor noastre. Programul 
a cuprins lucrări muzicale si core
grafice din creația clasică si contem
porană a celor două țări.

în pagina a ill-a publicăm în continuare relatări de la

Conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid 
COVASNA, DOLJ, GALAȚI, HUNEDOARA, 

IALOMIȚA, ILFOV Șl MEHEDINȚI 
care s-au desfășurat sîmbătă, 5 noiembrie

mm Etica actului creator

Ploieștenii, înscriși la cuvînt,
dar mai ales la faptă

ÎN ÎNTÎMPINAREA

CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

Wirttf confirmă justețea 
orientărilor și concluziilor 

Congresului ul Xl-lea
După cum este cunoscut, Conferința Națională a Partidu

lui Comunist Român are ca prim punct pe ordinea de zi ana
liza realizării hotăririlor Congresului al Xi-lea și a Programu
lui P.C.R., precum și sarcinile de viitor. în legătură cu aceasta, 
în sfera politicii externe, „Scînteia" își propune să publjce, în 
întîmpinarea Conferinței, o suită de articole menite să ilus
treze confirmarea concluziilor Congresului, modul în care 
partidul și statul nostru au acționat pentru transpunerea în 
viață a orientărilor stabilite de Congres, în scopul de a spori 
contribuția României socialiste la împlinirea aspirațiilor înain
tate ale omenirii contemporane, la cauza păcii și progresului 
în lume.

Publicăm în pagina a Vl-a primul articol :

AFIRMAREA CURSULUI NOU 
ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Unitățile economice din municipiul' 
Ploiești au de realizat numai in 
acest an. o producție industria
lă globală importantă. Progra
mul de investiții prevede intrarea 
în producție a noi și noi capacități 
la întreprinderea „Flacăra", combi
natele petrochimice Brazi si Teleajen. 
întreprinderea „1 Mai", rafinăriile 
Ploiești și Vega, „Feroemail", „Sti
clăria Prahova" și altele — ceea ce 
va permite crearea a incă 7 000 noi 
locuri de muncă. Pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor de viață 
ale cetățenilor municipiului in vii
toarea legislatură se vor da in fo
losință 12 000 de apartamente și că
mine pentru nefamiliști cu o capaci
tate de 2104 locuri, creșe și grădi
nițe cu peste 2 000 de locuri, 152 de 
săli de clasă și ateliere școlare cu o 
suprafață de 1 600 mp, două dispen
sare, un centru stomatologic, un spi
tal maternoinfantil, cu 860 de pa
turi. două cinematografe cu 1 150 
de locuri. Pină in 1980 vor intra in 
circuitul comercial magazine și alte 
spații comerciale cu o suprafață de 
peste 17 000 mp, iar pentru dezvol
tarea și diversificarea rețelei de ser
vicii se vor investi peste 2,6 miliar
de lei. Pentru asigurarea unor con
diții optime de circulație — se vor 
asfalta străzi cu o suprafață de 
700 000 mp și se vor realiza două 
pasaje pietonale a căror valoare de
pășește 8 milioane lei. Rețele de 
distribuire a apei potabile vor fi ex
tinse cu incă 13.9 km, iar cele de 
canalizare cu 19 km. Totodată se vor 
investi peste 20 milioane lei pentru 
sistematizarea surselor de alimentare 
cu apă a municipiului și 15 milioa
ne lei pentru extinderea stației de 
epurare.

Cetățenii municipiului au de realizat 
în următorii doi ani și jumătate, po
trivit programului pentru întreg cin
cinalul 1976—1980, lucrări de autogos- 
podărire și înfrumusețare în valoare

de peste' 500 milioane lei. în aceste 
zile, la intîlnirile candidaților cu 
cetățenii acest program este îmbu
nătățit.

Iată ce am consemnat la întilnirea 
candidaților — strungarii Nicolae 
Georgescu și Vasile Matei — cu ale
gătorii lor din circumscripția nr. 7, 
din municipiul Ploiești.

— Temelia bunăstării noastre — 
spunea tovarășul Nichifor Gheorghiu, 
contabilul-șef al întreprinderii „Fla
căra" in cuvintul său la adunare — 
nu poate fi decit munca noastră și in 
primul rind activitatea pe care o des
fășurăm in producție. Conștienți de 
acest adevăr, in cinstea alegerilor de 
la 20 noiembrie, oamenii muncii din 
întreprinderea noastră s-au angajat

să realizeze anul acesta o producție 
globală industrială de 183 milioane 
lei — din care 5 milioane să fie pro
ducție peste plan, obținută exclusiv 
pe seama creșterii, productivității, 
prin mai buna organizare a muncii.

Un angajament ferm, concret, mun
citoresc. La fel ca și cel asumat cu 
același prilej de colectivul secției 
mecanice de la aceeași întreprindere. 
„Avem de realizat — spunea maistrul 
Ion Ilie — o investiție in valoare de 
circa 30 milioane lei : extinderea tur
nătoriei. Practic este de ridicat din 
temelii o nouă turnătorie. Atit lucră-

Florin CIOBĂNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

La întîlnirea candidaților cu alegătorii, de la Sala sporturilor din Ploiești

în atelierul pictoru
lui Sabin Bălașa te în- 
tîmpdnă numeroase 
schite si proiecte ale 
unei viitoare ample 
lucrări de pictură mo
numentală. întilniri 
expresive intre rigoa
rea și organicitatea na
turii. aceste imagini- 
metaforă tind să in
tegreze complexe sim
boluri. semnificații is
torice și umane pe care 
pictorul a avut ama
bilitatea să ni le dez
văluie. „Am realizat 
anii trecuti pentru 
«Sala pașilor pierduți» 
a Universității ieșene 
patru lucrări de pic
tură monumentală. Le 
voi adăuga acum alte 
14 lucrări de mai mici 
dimensiuni (proiectate, 
fiecare, spre a fi pla
sate în nișe de circa 
13 m2). Deși mai re- 
strînse ca dimensiuni, 
aceste lucrări au soli
citat compoziții am
ple ca sensuri si re
zolvare. Tematica fixa
tă împreună cu bene
ficiarul îsi propune să 
realizeze un ansam
blu spiritual păstrind 
pe planul al doilea 
cronologia succesiunii 
imaginilor. Prin cele 
două lucrări pe care 
le-am realizat cu ani 
în urmă in extremită
țile sălii am încercat 
să confer ansamblu
lui dimensiunea „tre- 
cut-viitor“. Prima lu
crare se intitulează 
„Omagiu întemeietori
lor". Reprezentarea 
trecutului este rezol
vată în asa fel incit 
să sugereze originile 
neamului românesc. 
Cea de-a doua lucrare. 
„Aspirația", ține de 
natura idealului uman, 
între acești doi poli 
am conceput acum a- 
ceastă succesiune de 
lucrări in care de la 
teme, precum evoca

rea străbunilor, origi
nile ponorului român, 
teme ale mitologiei 
românești se ajunge la 
subiecte inspirate din 
actualitatea socialistă 
si comunistă, la re
prezentarea idealuri
lor lumii noastre, ale 
omului modern. la 
cercetări ale Tentei. 
Cosmosului, la ideeade 
conștiință umană, de 
ștafetă a generațiilor 
si de evocare a lumii 
și păcii viitorului".

— Ce importantă 
acordați temei propuse, 
dat fiind faptul că

Convorbire 
cu pictorul

Sabin BĂLAȘA

arta se elaborează 
continuu prin mișca
rea lăuntrică a crea
tivității sub impulsul 
realității, al comanda
mentelor sociale pre
zente in conștiința 
fiecărui artist ?

— Tematica fixată 
pentru această lucrare 
se află pe o treaptă 
înaintată de rezolvare 
in sensul soluțiilor 
picturale. Am precizat 
această tematică. in 
planul sensurilor fi
lozofice și poetice, 
aproape de declanșa
rea imaginilor-meta- 
foră deoarece frumu
sețea si greutatea re
zolvărilor ei constă în 
reprezentarea acestor 
sensuri. Am gindit 
că pentru a face o 
operă contemporană nu 
trebuie neapărat ca 
tematica să fie izvcA 
rită strict din eveni
mentul „Ia zi", ci ea 
poate fl rezolvată din 
punctul de vedere al 
unei gindiri si con
științe contemporane.

Pentru a fi contem
porană, o lucrare cere 
in primul rind ca gin- 
direa creatorului ei să 
imagineze și să re
prezinte spațiul epo
cii dc azi. Efortul meu 
deci nu este de a 
rezolva tematica care 
e deja rezolvată prin 
enunțarea ei. ci de a 
găsi, de a inventa 
acele imagini-viziune. 
imagini-surpriză ; sur
priză a spiritului și 
vizualității umane.

Sint convins că ac
tul creator constă in 
reprezentarea lumii 
printr-o nouă înfăți
șare a ei — aceea 
imaginată de artist. 
Arta devine astfel un 
cod. un semn sintetic 
al unor noțiuni ample 
care poate fi însușit 
ușor de către public. 
Așa s-a intim,plat În
totdeauna cînd arta 
si-a atins scopul. Gio- 
conda este mereu evo
cată ca model de fru
musețe spirituală, po
rumbelul Iui Picasso 
ca simbol al păcii. 
Botticelli amintește 
armonia universală a 
veșnicei Primăveri, ță
ranca lui Grigorescu 
este însăși imaginea 
României.

Arta nu trebuie să 
reprezinte doar perso
naje, ci idei materia
lizate in personaje, 
în legenda Meșterului 
Manole nu povestea 
este importantă, ci 
simbolul. sacrificiul 
pentru durabilitatea o- 
perei. în reprezentă
rile „Mioriței" nu este 
obligatoriu să figurezi 
ciobani si turme de oi. 
căci de fapt este vor-

Marina PREUTU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Adunarea festivă din Capitală consacrată celei de-a 60-a
Miyersân_aJMariî_Reyoluții^Socia£isțe_din Octombrie
Cuvîntarea tovarășului 

Emil Bobu
în aceste zile, popoarele Uniunii 

Sovietice sărbătoresc cea de-a 60-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, moment de 
importanță crucială în evoluția lu
mii contemporane, care a inaugurat 
trecerea omenirii de la capitalism la 
socialism. Eveniment cu profunde și 
ample semnificații nu numai pe plan 
național, dar și pe plan mondial — 
a spus vorbitorul — victoria Revo
luției Socialiste din Octombrie a re
prezentat o strălucită confirmare a 
teoriei leniniste cu privire la posi
bilitatea înfăptuirii revoluției so
cialiste la început într-o singură țară. 
Urmărind cu consecvență neabătută 
obiectivul grandios al făuririi primu
lui stat al muncitorilor și țăranilor, 
Partidul Comunist Bolșevic, creat și 
condus de V. I. Lenin, a unit for
țele proletariatului rus angajate in
tr-o îndelungată și eroică bătălie re
voluționară, a condus spre victorie 
masele, principal factor al progresu
lui istoric.

Relevind importanța acestui eveni
ment, Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism 
dă o înaltă apreciere semnificației de 
larg ecou istoric a revoluției, atunci 
cînd subliniază faptul că apariția 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor a dat un puternic imbold 
luptelor revoluționare de pretutin
deni. a stimulat întreaga luptă de 
eliberare națională și socială a 
popoarelor.

învingînd prin lupte grele împo
trivirea reactiuni.i interne si interna
ționale. marile dificultăți create de 
politica imperialistă de încercuire si 
izolare, popoarele sovietice au rea
lizat, sub conducerea partidului lor 
comunist, prin uriașe eforturi crea
toare, programul leninist de edifi
care a societății socialiste și au tre
cut cu succes la înfăptuirea comu
nismului.

Forța și trăinicia orînduirii noi, 
socialiste, au fost dovedite atit prin 
înfrîngerea intervenției imperialiste, 
imediat după triumful Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, cit și în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial, cind popoarele sovietice, 
glorioasele lor forțe armate, dind 
exemplu de un înalt patriotism și 
spirit de sacrificiu, au apărat cu stră
lucire și devotament cuceririle revo
luționare, aducînd contribuția hotâ- 
ritoare la înfrîngerea fascismului, la 
eliberarea omenirii de pericolul ro
biei naziste.

Țara sovietelor prezintă azf. la șase 
decenii de la înfăptuirea marelui 
eveniment, tabloul unui puternic stat 
socialist, cu un potențial economic 

• de prim rang, cu realizări minunate 
j în domeniul industriei, agriculturii. 
J științei, tehnicii și culturii, al ridi

cării bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.

Profundele prefaceri social-econo- 
mice petrecute în societatea sovietică 
în anii care au trecut și-au găsit o 
vie ilustrare în noua Constituție a 
U.R.S.S. — moment de o semnifica
ție deosebită in marea operă înfăp
tuită de popoarele frățești ale Uniu
nii Sovietice.

Ca prieteni aproplați, adresăm cele 
mai calde felicitări comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică pentru remarcabilele reali
zări obținute în toate domeniile de 
activitate. Aceste realizări, politica 
consecventă de pace promovată de 
Uniunea Sovietică reprezintă o con
tribuție deosebit de importantă la în
tărirea forțelor socialismului șl pro
gresului în lume, la cauza înțelege
rii și prieteniei între popoare.

Triumful Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost salutat cu en
tuziasm și simpatie de clasa munci
toare, de forțele progresiste din 
România. O manifestare vibrantă a 
spiritului de solidaritate militantă cu 
cauza Marelui Octombrie a constitui
t-o participarea, cu arma în mină, a 
numeroși revoluționari români la 
luptele pentru apărarea tinerei pu
teri sovietice împotriva reacțiunii 
interne și a intervenției imperialiste. 
Vladimir Ilici Lenin a dat o 
înaltă apreciere luptei curajoase a 
fiilor poporului român, contribuției 
acestora la apărarea revoluției.

Continuînd bogatele tradiții ale 
mișcării noastre muncitorești.^ în
fruntând prigoana dezlănțuită împo
triva sa de regimul burghezo-moșie- 
resc în anii grei ai ilegalității, Parti
dul Comunist Român a militat per
manent, încă de la înființare, pentru 
relații de bună vecinătate cu marea 
țară vecină de la răsărit, s-a ridicat 
cu tărie împotriva fascismului, a 
participării României la războiul 
antisovietic.

In condițiile creșterii puternicului 
avint antifascist in țara noastră, 
Partidul Comunist Român a unit, or
ganizat și condus lupta tuturor for
țelor progresiste pentru doborirea 
dictaturii militaro-fasciste. pentru 
scoaterea României din război și ală
turarea ei Uniunii Sovietice. Folo
sind cu pricepere condițiile interna
ționale favorabile create de victoriile 
strălucite ale armatei sovietice, care 
a adus contribuția hotăritoare la 
zdrobirea mașinii de război fasciste, 
de succesele celorlalte forțe antihitle
riste, Partidul Comunist Român a or
ganizat insurecția națională armată 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, piatră de hotar in 
istoria poporului român. România 
s-a alăturat, cu întregul ei potențial 
material și uman, Uniunii Sovietice, 
coaliției antihitleriste, angajîndu-șe 
cu toate forțele in lupta pentru eli
berarea pămintului patriei, aducin- 
du-și contribuția de singe la înfrin- 
gerea definitivă a Germaniei fascis
te. In focul luptelor grele purtate 
umăr la umăr de bravii ostași ro
mâni și sovietici s-a plămădit frăția 
de arme româno-sovietică. s-a ci
mentat prietenia trainică dintre po
poarele noastre.

In anii construcției socialiste, rela
țiile româno-sovietice s-au dezvoltat 
continuu, avind ca fundament trai
nic comunitatea de orînduire și ideo
logie. aspirațiile fundamentale co
mune ale construirii socialismului și 
comunismului.

Bazîndu-și colaborarea pe princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, ale neamestecului 

In treburile Interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, 
România și Uniunea Sovietică dez
voltă ample relații politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale. 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice au 
militat necontenit pentru a amplifica 
continuu relațiile prietenești dintre 
popoarele țărilor noastre.

Factorul hotărîtor, dinamizator al 
dezvoltării legăturilor multilaterale 
româno-sovietice s-au dovedit întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev. înțelegerile realizate cu o- 
cazia acestor convorbiri, desfășurate 
în spiritul prieteniei, stimei și res
pectului reciproc, au stimulat cola
borarea româno-sovietică, deschizin- 
du-i acesteia noi orizonturi.

Rezultatele deosebit de rodnice ale 
întilnirilor la cel mai înalt nivel, 
care au avut loc anul trecut, și-au 
găsit o elocventă reflectare în „De
clarația privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică", do
cument de o deosebită însemnătate 
care statuează cu claritate baza 
principială a relațiilor reciproce, 
dînd un nou și puternic impuls con
lucrării pe multiple planuri dintre 
cele două partide, țări și popoare.

Aniversarea, în acest an, a centena
rului proclamării independenței de 
stat a României și a celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — a spus în conti
nuare tovarășul Emil Bobu — au 
prilejuit organizarea reciprocă a unor 
ample manifestări politice și cultu
rale, care au dus la o mai bună cu
noaștere a realizărilor popoarelor 
noastre în făurirea noii orinduiri. la 
întărirea și adîncirea prieteniei fră
țești româno-sovietice.

Se dezvoltă cu succes schimbul de 
experiență intre județe și orașe din 
România și regiuni, raioane și orașe 
din Uniunea Sovietică, legăturile 
dintre organizațiile de sindicat, de 
tineret și obștești, de femei din cele 
două țări. La extinderea colaborării 
româno-sovietice o contribuție im
portantă aduc, prin forme specifice, 
asociațiile de prietenie din cele două 
țări — A.R.L.U.S. și Asociația de 
prietenie sovieto-română.

Avem convingerea fermă că aceste 
relații trainice se vor dezvolta și in 
viitor, spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei unității țărilor socia= 
liste. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Constituie o în
datorire de onoare pentru partidele 
noastre să lase generațiilor viitoare 
o' prietenie trainică, indestructibilă,., 
bazată pe principiile revoluționare 
ccmune, pe deplina egalitate, stima.,., 
și respect reciproc, pe o profundă 
solidaritate comunistă, care să dăi
nuie neștirbite peste veacuri".

Poporul nostru, care a cunoscut 
de-a lungul zbuciumatei sale istorii 
povara exploatării și asupririi, tră
iește astăzi fericirea unei vieți noi, a 
spus în continuare vorbitorul. Socia
lismul a triumfat în toate sectoarele, 
noile relații de producție au fost ge
neralizate in întreaga economie. Este 
meritul clasei noastre muncitoare, 
clasă conducătoare a societății, al 
partidului său comunist revoluționar, 
al luptei lor eroice că poporul nos
tru, eliberat de exploatare, a devenit 
pe deplin stăpin al destinelor sale, că 
pe pămîntul nostru strămoșesc a fost 
instaurată o nouă orînduire socială. 
Urmind cu încredere politica parti
dului, care asigură mersul ferm 
Înainte al României pe calea socia
lismului și comunismului, aplicind 
în mod creator învățătura marxist- 
leninistă la condițiile și particularită
țile dezvoltării concrete a României, 
poporul nostru se află angajat în 
prezent cu toate resursele sale într-o 
activitate economico-socială amplă 
de înfăptuire neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Programu
lui partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Punînd în centrul politicii sale In
dustrializarea socialistă ca singura 
cale de lichidare a inapoierii econo
mice moștenite din trecut, de înlătu
rare a decalajelor care despart 
România, țară in curs de dezvoltare, 
de nivelul țărilor cu o industrie 
avansată, partidul nostru a imprimat 
în acești ani un puternic avint for
țelor de producție. Ca urmare a 
aplicării consecvente a acestei poli
tici, producția globală industrială a 
României este acum de 38 de ori mai 
mare decit în anul 1938.

Vorbitorul a arătat, în continuare, 
că partidul și statul nostru acordă o 
mare atenție amplasării arrrjonioase 
a forțelor de producție pe intreg te
ritoriul tării, ceea ce va face ca pînă 
în 1980 in fiecare județ să se obțină 
o producție globală de cel puțin 10 
miliarde lei. Procesul neîntrerupt de 
modernizare a agriculturii, prin in
troducerea pe scară largă a mecani
zării. chimizării, irigațiilor, a deter
minat creșterea puternică a produc
ției agricole, asigurindu-se astfel sa
tisfacerea cerințelor crescinde de 
consum ale oamenilor muncii, apro
vizionarea. in bune condiții, cu 
materii prime, a industriei.

După ce a reliefat schimbările în 
structura socială a tării, tovarășul 
Emil Bobu a spus : Marile transfor
mări revoluționare care au dus la în
tărirea puterii economice a patriei 
subliniază cu fermitate faptul că scopul 
suprem al politicii partidului, rațiu
nea însăși de a fi a orinduirii so
cialiste in. România constă in crește
rea neîntreruptă a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce mun
cesc — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în asigurarea 
tuturor condițiilor necesare afirmă
rii plenare a personalității lor. A- 
doptarea programului de măsuri pri
vind creșterea veniturilor cu 30 la 
sută față de 18—20 la sută prevăzut 
in actualul cincinal și de care bene
ficiază toate categoriile de oameni ai 
muncii, inclusiv țărănimea, argumen
tează caracterul revoluționar, profund 
umanist al întregii politici a partidu
lui nostru.

Consolidind pîrghiile economice ho- 
tărîtoare în mersul înainte al Româ
niei pe calea progresului si civiliza
ției. partidul și statul nostru acțio
nează pentru perfecționarea continuă 
a organizării vieții economico-socia- 
le. pentru adîncirea democrației so-' 
cialiste, pentru lărgirea participării 

directe a oamenilor muncii la con
ducerea societății noastre. Partidul 
nostru se preocupă constant de apli
carea în viață. în relațiile sociale, a 
principiilor eticii si echității socia
liste. desfășoară o amplă activitate 
de educație socialistă a maselor.

In ansamblul activității lor. parti
dul și statul nostru pornesc de la 
unitatea dialectică dintre politica in
ternă si cea internațională. Consa- 
crîndu-și toate forțele și energiile 
creatoare înfăptuirii Programului de 
dezvoltare multilaterală a patriei, e- 
laborat de Congresul al XI-lea. parti
dul și statul nostru manifestă, tot
odată. un înalt spirit de responsabi
litate pentru cauza generală a socia
lismului. contribuie activ la statorni
cirea pe plan mondial a unui climat 
sănătos, de conlucrare. înțelegere si 
securitate între toate popoarele lu
mii.

Orientată în permanență de către 
Partidul Comunist Român, politica 
externă a României socialiste se în
temeiază pe analiza științifică a fe
nomenelor și legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, pe studierea si 
cunoașterea aprofundată a realități
lor vieții internaționale contempora
ne. în Întreaga lor complexitate, ceea 
ce î'i permite să distingă sensul evo
luției evenimentelor, elementele și 
tendințele care se impun în desfă
șurarea raporturilor de forțe, factorii 
noi de natură a înrîuri în mod de
cisiv cursul proceselor economico-so- 
cial-politice.

Țara noastră acționează cu con
secvență pe plan internațional în di
recția unirii eforturilor tuturor for
țelor democratice și progresiste, ale 
tuturor popoarelor pentru soluționa
rea echitabilă, reciproc avantajoasă, 
a marilor probleme ale contempora
neității, pentru edificarea pe plane
ta noastră a unei lumi a păcii și 
colaborării.

Dezvoltind larg raporturile sale ex
terne, România înțelege să transpună 
în viață concepțiile înaintate pentru 
care acționează cu hotărire, așezind 
ferm ansamblul acestor raporturi 
pe fundamentul trainic al principiilor 
egalității depline in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu folosirea ei, dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

In ansamblul relațiilor sale ex
terne, România socialistă situează pe 
prim plan întărirea prieteniei și co
laborării multilaterale cu toate țările 
soeialisle.de care țara noastră este 
legată pri,n; «unitatea de orinduire so
cială,. ddaplogie și țeluri, prin lupia 

. goșguna: pejțîfu socialism și comunism, 
pentru, pacgg și progresul omenirii. 
România dpzvoltă permanent rela
țiile politicei,,economice, tehnico-știin
țifice, lărgește continuu schimburile 
dintre organizațiile de partid, de stat 
și obștești din aceste țări, schimbu
rile de experiență in făurirea noii o- 
rinduiri. în cadrul C.A.E.R., țara 
noastră își aduce o contribuție activă 
la înfăptuirea Programului complex, 
menit să ducă la înflorirea multila
terală și diversificată a fiecărei eco
nomii naționale, la apropierea și e- 
galizarea nivelurilor de dezvoltare, la 
adîncirea colaborării dintre țările so
cialiste participante, la extinderea 
relațiilor economice cu celelalte 
țări socialiste, cu alte state ale lu
mii. Fidelă angajamentelor asumate. 
România dezvoltă colaborarea pe 
plan militar cu țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu armatele 
celorlalte țări socialiste și altor sta
te prietene. Țara noastră militează 
consecvent pentru întărirea unității 
tuturor țărilor socialiste, pentru a- 
firmarea puternică în relațiile dintre 
acestea a unor raporturi de tip nou. 
ca model de relații între state. în 
perspectiva trecerii a noi si noi po
poare pe calea socialismului.

In același timp, una din coordo
natele de bază ale politicii externe 
a României o constituie prietenia, 
solidaritatea militantă și colaborarea 
în diverse domenii de activitate cu 
statele care acționează pentru dez
voltarea economico-socială indepen
dentă, de sine stătătoare, cu țările 
în curs de dezvoltare. Colaborarea 
strînsă cu aceste state — în cadrul 
căreia se înscrie și participarea tării 
noastre la „Grupul celor 77“ și la 
reuniunile internaționale ale mișcă.- 
rii de nealiniere — constituie o ex
presie a solidarității militante a Ro
mâniei cu lupta lor pentru emanci
pare economică, socială și națională, 
a sprijinirii dezvoltării lor mai rapide, 
o contribuție internațională la cauza 
afirmării libere, independente a fie
cărei națiuni. împotriva politicii im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste. la cauza instaurării unor noi 
relații între state.

Totodată. România promovează ac
tiv o politică de dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele lumii, indife
rent de sistemul lor social, inclusiv 
cu țările capitaliste industrializate, 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice active.

Ca țară europeană, România a des
fășurat și desfășoară o susținută ac
tivitate pentru instaurarea unui cli
mat de colaborare, pace și securitate 
pe continent, a acționat și acționează 
cu toată hotărirea pentru realizarea 
prevederilor actului final al Con
ferinței de la Helsinki. Țara noas
tră depune eforturi pentru ca 
reuniunea de la Belgrad să dea 
un puternic impuls aplicării măsu
rilor hotărite prin Actul final — 
concepute ca un tot unitar — să de
termine noi progrese in procesul edi
ficării unei securități și cooperări 
trainice în Europa.

In continuare, vorbitorul a arătat că 
România acordă o deosebită atentie 
realizării unor relații noi de colabo
rare si bună vecinătate între tarile 
din Balcani. în vederea transformă
rii acestei zone într-o regiune a con
lucrării fructuoase si pașnice.

In spiritul politicii sale de promo
vare consecventă a păcii și înțele
gerii între națiuni. România se pro
nunță pentru stingerea focarelor de 
tensiune și încordare existente în 
lume, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor li
tigiilor dintre state. In acest context, 
țara noastră se pronunță cu fermitate 
pentru rezolvarea cit mai grabnică a 
conflictului din Orientul Apropiat și 
Instaurarea unei păci trainice și juste 

In această zonă, pe baza retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate in urma războiului din 
1967, a soluționării problemei po
porului palestinian în conformitate 
cu interesele sale legitime — inclu
siv crearea unui stat palestinian pro
priu — a asigurării dezvoltării inde
pendente și suverane a tuturor sta
telor din regiune.

Pornind de la cerințele vitale ale 
omenirii contemporane, țara noastră 
militează susținut, împreună cu toate 
forțele iubitoare de pace, pentru în
făptuirea dezarmării generale, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare. 
Pe această linie, țara noastră mili
tează pentru organizarea și desfășu
rarea cu succes, în 1978, a sesiunii 
O.N.U. consacrate dezarmării, care 
trebuie să marcheze un mare pas 
înainte pe calea soluționării acestei 
probleme cardinale a lumii contem
porane.

Expresie elocventă a politicii par
tidului și statului nostru închinate 
cauzei progresului și păcii, realizării 
aspirațiilor de dezvoltare și demo
crație ale tuturor popoarelor, este 
poziția consecventă a României pri
vind lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. La rezolvarea acestor 
probleme majore trebuie să participe 
și să-și aducă contribuția toate ță
rile.

Soluționarea problemelor deosebit 
de. complexe ale epocii noastre im
pune participarea activă la viața in
ternațională, in condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor, și îndeo
sebi a țărilor mici și mijlocii, a țări
lor în curs de dezvoltare, a statelor 
nealiniate, care reprezintă marea ma
joritate a populației globului. In a- 
ceastă direcție, un rol important re
vine Organizației Națiunilor Unite.

Detașament activ al forțelor înain
tate care se pronunță și acționează 
astăzi pentru progres social, colabo
rare și pace, Partidul Comunist Ro
mân militează consecvent pentru uni
tatea tuturor acestor forțe, acordînd, în 
acest context, o atenție de prim ordin 
întăririi colaborării și solidarității cu 
partidele comuniste și muncitorești. 
Amplificind continuu raporturile fie 
colaborare cu toate acestea, partidul 
nostru pornește de la diversitatea 
condițiilor economice, politice, socia
le în care ele. îsi desfășoară activi
tatea. ceea ce impune respectul de
plin al dreptului fiecărui partid de 
a-si elabora în mod autonom linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară. în conformitate cu realitățile 
din propria tară.

Totodată. în spiritul cerințelor în
tăririi unității clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor revoluționare si de
mocratice. Partidul Comunist. Român 
extinde legăturile cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu or
ganizațiile progresiste, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate for
țele antiimperialiste. in lupta pentru 
transformarea democratică a socie
tății. pentru destindere, securitate si 
pace in lume.

Toate înlănțuirile României socia
liste ne planul politicii interne si 
externe sint legate organic de perso
nalitatea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care, prin neobosita si multilaterala 
sa activitate, prin clarviziunea sa po
litică. realismul si cutezanța in gin- 
dire. prin dragostea fierbinte de pa
trie si popor, intransigenta revolu
ționară si profunda analiză științifi
că. aduce o contribuție determinantă 
la propășirea României socialiste, la 
procesul de perfecționare continuă a 
întregii activități economice si so
ciale din patria noastră, la afirma
rea plenară a națiunii noastre pe 
olan international, la înfăptuirea 
idealurilor de pace si colaborare, 
pentru înfăptuirea unei lumi mai 
drepte si mai bune ne planeta 
noastră.

In încheierea cuvîntării sale, tova
rășul Emil Bobu 'a spus :

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu în cuvîntarea la 
ședința solemnă de la Moscova con
sacrată celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. ..avem ferma convingere că 
prietenia si colaborarea dintre Româ
nia socialistă si Uniunea Sovietică, 
dintre Partidul Comunist. Român si 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice vor deveni tot mai trainice si 
mai fructuoase, spre binele popoa
relor noastre, al cauzei generale a 
socialismului, progresului si păcii în 
lume".

Sărbătorind, astăzi, triumful Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. poporul român îsi exprimă. încă 
o dată, sentimentele de caldă priete
nie si solidaritate cu popoarele so
vietice. cărora le adresează frătesti 
felicitări si urări de noi si tot mai 
mari succese în opera de construire 
a comunismului, in înfăptuirea pro
gramului adoptat de Congresul al 
XXV-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. în lupta pentru 
socialism, pace si progres in întreaga 
lume.

Cuvîntarea ambasadorului 
V. /. Drozdenko

Permiteți-mi înainte de toate — a 
spus la începutul cuvîntării sale 
ambasadorul V. I. Drozdenko — să-mi 
exprim recunoștința profundă orga
nizatorilor și participanților la aceas
tă adunare festivă pentru prilejul 
ce mi s-a oferit de a fi de față și 
de a lua cuvintul.

Azi poporul sovietic sărbătorește 
cea de-a 60-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Noi 
celebrăm jubileul lui Octombrie cu 
un sentiment de bucurie deosebită și 
de mindrie patriotică pentru patria 
noastră in atmosfera unui uriaș avint 
politic și muncitoresc, ca pe o săr
bătoare a muncii libere, a victoriilor 
istorice ale socialismului. Aceste 
realizări istorice ale țării au fost 
consfințite pe cale legislativă de 
noua Constituție a U.R.S.S. — Le
gea fundamentală a primului stat 
socialist din lume, bilanț concentrat 
al celor 60 de ani de dezvoltare a 
Țării Sovietelor. împreună cu po
porul sovietic, sărbătoresc cea de-a 
60-a aniversare a Marelui Octom
brie oamenii muncii din țările socia
liste, toți oamenii progresiști din 
lume.

în continuare vorbitorul a arătat 
că victoria Revoluției din Octombrie 
a constituit evenimentul cel mai de 
seamă al secolului XX, care a des-* 
chis epoca trecerii de la capitalism 
la socialism, era transformării socia
lismului dintr-o idee științifică in 
realitate puternică, a deschis calea 
pe care pășesc astăzi sute de mili
oane de oameni.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la realizările istorice obținute in cele 
șase decenii de popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S., în vasta 
operă de edificare a societății socia
liste și comuniste.

Noi am fost primii, a declarat la 
ședința solemnă de la Moscova L. I. 
Brejnev. și nu ne-a fost ușor. A 
trebuit să rezistăm la inelul încercui
rii dușmănoase. A trebuit să ne 
smulgem din starea de înapoiere se
culară. A trebuit să Învingem uriașa 
forță a inerției istorice și să învă
țăm să trăim pe baza unor legi noi 
— legile colectivismului.

In acest răstimp — a spus el — țara 
noastră a străbătut un drum egal cu 
secole. Puterea Sovietică a moștenit 
de la Rusia țaristă un nivel scăzut 
de dezvoltare a forțelor de produc
ție. mizeria, analfabetismul, starea 
de înapoiere a poporului. Interven
ția statelor străine si războiul civil 
din primii ani de existentă a Tării 
Sovietelor au adus economia ei în- 
tr-o situație catastrofală. De atunci, 
trecind prin greul războiului cu Ger
mania hitleristă. aducînd un aport 
decisiv la salvarea, civilizației euro
pene si universale'-!de 'bâftiaria fas
cismului. consumind aproape două 
decenii cu războaiele impuse de im
perialism si cu refacerea ulterioară 
a economiei tării, poporul sovietic a 
făcut din patria sa o mare putere 
socialistă, cu un inalt grad de dez
voltare. care a atins culmile progre
sului științific si tehnic contempo
ran.

Industrializarea tării, colectivizarea 
agriculturii, revoluția culturală au 
marcat triumful socialismului — 
mărturie a fidelității fată de strate
gia leninistă de făurire a noii socie
tăți. In comparație cu anul 1917. în 
U.R.S.S. volumul producției indus
triale a crescut în acest an jubiliar 
de 225 ori. iar producția de mijloa
ce de producție — de 497 ori. Azi, 
în Uniunea Sovietică, căreia ii revin 
mai puțin de 7 la sută din popu
lația globului pămintesc. se reali
zează circa 20 la sută din produc
ția industrială a lumii. S-a schimbat 
în mod radical si agricultura țării. 
Transpunerea în viată a politicii a- 
grare. profund științifice, a P.C.U.S. 
a dus la crearea unei agriculturi cu 
un înalt, grad de mecanizare, a că
rei producție globală a sporit. în anii 
Puterii Sovietice, de 4.4 ori. U.R.S.S. 
realizează în prezent 15 la sută din 
întreaga producție agricolă a lumii.

Marele Octombrie a marcat începu
tul unei noi formațiuni sociale, pe 
al cărei steag stă scris : „Totul pen
tru om. totul în numele omului". Is
toria tării noastre demonstrează gri
ja uriașă a societății socialiste pen
tru om. pentru îmbunătățirea con
dițiilor lui de muncă si de viată, 
pentru dezvoltarea lui spirituală si 
culturală, pentru sănătatea si odihnă 
lui. pentru asigurarea bătrînetii sale. 
Numai în ultimii 15 ani, veniturile 
reale ne cap de locuitor au crescut 
de 2 ori. In 60 de ani s-au construit 

blocuri de locuințe însumînd un spa
țiu de circa 3 miliarde metri pătrați. 
O treime din suprafața totală locui
bilă construită în anii Puterii Sovie
tice revine ultimilor zece ani.

Societatea noastră a obținut suc
cese nu mai puțin impresionante și 
în dezvoltarea științei, culturii și ar
tei. In prezent, fiecare al patrulea 
cercetător științific de pe globul pă- 
mîntesc este cetățean al U.R.S.S. In 
Uniunea Sovietică lucrează 862 mii 
de medici, sau fiecare al treilea din 
totalul medicilor din toate țările lu
mii. In economia națională a țării 
lucrează 24 de milioane de oameni 
cu studii superioare și studii medii 
de specialitate. în anii puterii popu
lare. in țara noastră s-au editat cir
ca 3 milioane de titluri de cărți și 
broșuri, intr-un tiraj global de peste 
44.2 miliarde de exemplare.

Cele mai mari realizări ale țării 
noastre, ale poporului sovietic sint 
legate de ultimul deceniu, cind po
tențialul economic creat in jumătatea 
de secol care l-a precedat s-a du
blat. cind societatea sovietică a pășit 
în etapa maturității înalte a noii 
orinduiri, pe care V, I. Lenin o nu
mea „socialismul plin", „societatea 
socialistă plină", „societatea socialis
tă dezvoltată", cînd noua orînduire 
se dezvoltă pe propria ei bază social- 
economică și politico-ideologică.

Vorbitorul a evidențiat în conti
nuare importanța și semnificația noii 
Constituții a U.R.S.S.. unde sint de
finite principalele trăsături caracte
ristice ale societății sovietice : 
„Aceasta este o societate în care s-au 
creat puternice forte de producție, 
o știință și o cultură inaintată. în 
care creste în permanentă bunăstarea 
poporului, se formează condiții tot 
mai prielnice pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității umane.

Aceasta este o societate a unor re
lații sociale socialiste mature, în 
care, pe baza apropierii tuturor cla
selor și păturilor sociale, a egalității 
de jure si de facto a tuturor națiuni
lor și naționalităților, a colaborării 
lor frățești, s-a constituit o nouă co
munitate de oameni — poporul so
vietic.

Aceasta este o societate cu un inalt 
spirit de organizare, de aderență 
ideologică si de conștiință a oameni
lor muncii, patriot! și internaționa
liști.

Aceasta este o societate care are 
ca lege a vieții grija tuturor pentru 
binele fiecăruia si grija fiecăruia 
pentru binele tuturor.

Aceasta este o societate cu o de
mocrație autentică, ai cărei sistem 
politic asigură conducerea efectivă 
a tuturor treburilor obștești, partici
parea tot mai activă a oamenilor 
muncii la viata de Stat, imbinărea 
drepturilor și libertăților reale ale 
cetățenilor cu îndatoririle si respon
sabilitatea lor fată de societate".

Construirea socialismului dezvol
tat, întreaga istorie eroică a poporu
lui sovietic, victoriile lui in luptă și 
în muncă, mărețele lui înfăptuiri 
sint legate indisolubil de activitatea 
P.C.U.S., a spus V. I. Drozdenko. 
Făurit de Lenin pe temelia trainică 
a marxism-leninismului, partidul 
nostru i-a condus pe oamenii mun
cii în zilele lui Octombrie 1917 Ia 
asaltul lumii vechi, el a preluat con
ducerea construirii socialismului și 
comunismului în țara noastră. Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice a 
devenit avangarda întregului popor 
sovietic. Creșterea obiectivă a rolului 
partidului în viața întregii țări se re
flectă în noua Constituție a U.R.S.S.

Ambasadorul U.R.S.S. a subliniat 
că succesele comuniștilor, ale între
gului popor sovietic în toate dome
niile de activitate reprezintă o con
tribuție reală la cauza socialismului 
și progresului social.

împreună cu celelalte partide co
muniste si muncitorești — a spus el 
— P.C.U.S. participă activ la dezvol
tarea marxism-leninismului — ma
rea învățătură revoluționară a timpu
lui nostru. El îsi extinde si își per
fecționează consecvent activitatea teo
retică. politică si organizatorică, acor
dă o mare atentie consolidării și dez
voltării normelor si principiilor leni
niste ale conducerii de partid înăun
trul tării si în relațiile dintre parti
dele frățești.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că în răstimpul celor șase decenii 
într-o serie de țări din Europa, Asia 
si America Latină s-a trecut, pe cale 
revoluționară, de la capitalism la 
socialism.

După ce a subliniat că forțele re
voluționare și progresiste din Româ
nia și-au manifestat solidaritatea cu 
Revoluția din Octombrie, apărînd cu 
arma in mină tinărul stat sovietic, 
ambasadorul sovietic a spus : Ca 
prieteni ai dumneavoastră, noi ne 
bucurăm sincer de succesele poporu
lui român în indeplinirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.. de 
realizările lui în opera de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Experiența Istorică a socialismului 
mondial a demonstrat că drumul di
feritelor țări spre socialism duce 
printr-o serie de legități generale. 
Totodată, revoluțiile socialiste și 
construirea noii societăți in țările 
frățești au îmbogățit marxism-lcni- 
nismul cu noi concluzii și principii, 
a spus ambasadorul sovietic.

Evocînd in acest cadru bunele re
lații sovieto-române, vorbitorul a 
spus : Se dezvoltă și se adincesc cu 
succes relațiile multilaterale și co
laborarea frățească dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă 
România. Relațiile noastre sînt 
consfințite în Tratatul de priete
nie. colaborare si asistentă mutuală. 
Țările noastre sînt participante cu 
drepturi egale la Organizația Trata
tului de la Varșovia si la Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc. Sufle
tul. principalii arhitecti si construc
tori ai prieteniei sovieto-române sint 
partidele noastre comuniste. Intîlni- 
rile si convorbirile dintre tovarășul 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
si tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste România, au 
cimentat si mai mult alianța frățeas
că a partidelor si popoarelor noastre, 
au deschis noi perspective pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei si 
colaborării sovieto-române.

In ultimii ani s-au întreprins ac
țiuni serioase pentru lărgirea comer
țului dintre țările noastre, a cooperă
rii și specializării in producție. Uniu
nea Sovietică acordă României asis
tentă tehnică în dezvoltarea unor ra
muri importante ale industriei. 
România participă împreună cu alte 
țări membre ale C.A.E.R. la construi
rea Pe teritoriul U.R.S.S. a citorva 
mari obiective pentru producția unor 
materii prime valoroase ce vor fi li
vrate ulterior României. O parte im
portantă a colaborării noastre o con
stituie relațiile din sfera ideologi
că. culturii, stiintei si tehnicii, rela
țiile dintre organizațiile, noastre ob
ștești. „Dar principalul, a sous tova
rășul L. I. Brejnev la București, re
zidă în aceea că prietenia dintre ță
rile noastre socialiste devine o cauză 
vitală a milioane si milioane de oa
meni ai muncii sovietici si români, 
pătrunde in conștiința, in inimile 
lor".

Relevind mutațiile profunde care 
au loc pe plan mondial, vorbitorul 
a evidențiat creșterea forțelor socia
lismului si păcii, intensificarea lup
tei popoarelor împotriva imperialis
mului. colonialismului si neocolonia- 
lismului. pentru libertate, indepen
dentă si progres social.

Istoria ultimilor 60 de ani — a 
arătat vorbitorul — atestă fără pu
tință de tăgadă puterea de neinfnnt 
pe care o reprezintă socialismul 
mondial, proletariatul internațional, 
mișcarea de eliberare națională. A- 
lianța lor trainică va permite să se 
ducă pină la capăt o operă de im
portantă universal-istoricâ : să fie 
infrint definitiv imperialismul, să se 
înfăptuiască eliberarea socială a în
tregii omeniri.

U.R.S.S. si țările socialiste luptă 
pentru transformarea destinderii in
tr-un proces continuu, universal si 
ireversibil, pentru obținerea de re
zultate practice in domeniul dezar
mării. pentru transpunerea deplină in 
viată a tuturor prevederilor Actului 
final al istoricei Conferințe de la 
Helsinki — a spus V. I. Drozdenko. 
Fidelitatea de neclintit a P.C.U.S.. a 
Uniunii Sovietice l'atâ de idealurile 
de pace si prietenie intre popoare, 
proclamate de Marele Octombrie, a 
fost reafirmată de noua Constituție 
a U.R.S.S. Ea a fost reafirmată cu 
o vigoare deosebită in raportul pre
zentat de tovarășul L. I. Brejnev la 
ședința solemnă de la Moscova con
sacrată celei de-a 60-a aniversări a 
Marelui Octombrie.

Pentru noi. oamenii sovietici, exis
tă un sens deosebit în faptul că anul 
jubiliar 1977 a preluat ștafeta de la 
anul 1976. anul celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S., care a definit 
noile orizonturi de dezvoltare a so
cietății sovietice oe calea spre co
munism. De pe aceste cote grandioa
se se văd si mai limpede si drumul 
eroici parcurs de Patria lui Octom
brie in cei 60 de ani de existentă a 
ei. si ziua de miine a Tării Soviete
lor. îndeplinirea sarcinilor celui 
de-al doilea an al celui de-al zece
lea cincinal, munca udarnică in 
cinstea lui Octombrie desfășurată cu 
însuflețire de intreg poporul sovietic 
au marcat, noi si strălucite înfăptuiri 
în toate sectoarele construcției comu
niste.

în încheierea cuvîntării sale. V. I. 
Drozdenko a spus : Oamenii sovietici 
au toate temeiurile să privească vii
torul cu optimism. Poziția interna
țională a U.R.S.S. este mai trainică 
ca oricind. Ea este înconjurată de 
milioane de prieteni sinceri in în
treaga lume, care sărbătoresc iubileul 
de 69 de ani al Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Noi sîntem 
convinși că viitorul aparține socialis
mului si comunismului. Această con
vingere a însuflețit si însuflețește 
milioane de oameni sovietici la în
făptuiri eroice în muncă pentru 
triumful comunismului. Pe noi ne 
conduc înainte ideile nepieritoare ale 
lui Lenin, ale Marelui Octombrie.

K'

soeialisle.de
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• Investiții — de trei ori mai mari 
decît în cincinalul precedent • An
gajamente pentru realizarea în 1980 
a unei producții de peste 10 mili
arde lei • în centrul educației pa
triotice — cimentarea frăției oame
nilor muncii români și maghiari

Constituind o succintă trecere în. revistă a impor
tantelor transformări survenite în viața economico- 
socială a județului Covasna, unde trăiesc și muncesc 
în deplină frăție și unitate oameni ai muncii români 
și maghiari, darea de seamă prezentată de tovarășul 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a arătat că. in actualul cincinal, vo
lumul investițiilor este de trei ori mai mare decît in 
cincinalul precedent, ritmul de creștere a produc
ției industriale fiind în ultimii doi ani de 16,1 la 
sută, producția anului 1968 realizindu-se numai in 
100 de zile. Vorbitorul a subliniat că prin eforturi 
unite și susținute, sint create toate condițiile pentru 
realizarea in 1980 a unei producții de peste 10 mi
liarde lei.

Participanții la dezbateri — muncitori, maiștri, in
gineri din unitățile industriale, țărani cooperatori 
sau cadre de conducere din unitățile agricole, comu
niști din instituțiile social-culturale, activiști de 
partid si de stat, români, maghiari si de alte naționa
lități. în rîndul cărora s-au numărat Ioan Idomir. 
muncitor la Trustul de construcții industriale. Santo 
Carol, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Sfîntu Gheorghe, Kocsis Eugen, muncitor la 
întreprinderea de șuruburi Tîrgu Secuiesc, Eva 
Richter, directoarea Fabricii de amidon Tîrgu Se
cuiesc, Szabo Gheorghe. secretarul organizației de 
partid din I.A.S. Ozun. Vasile Mureșan. președintele 
tribunalului județean — au analizat pe larg 
sarcinile concrete ce stau în fața organelor și orga
nizațiilor de partid pentru realizarea exem
plară. la toți indicatorii, a obiectivelor ce revin 
județului din Planul unic de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1976—1980 și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, au evidențiat căi si 
mijloace practice pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente, pentru creșterea eficienței întregii activi
tăți economice, prin mai buna valorificare a poten
țialului industrial al județului, prin îndeplinirea Ia 
termen a planului de investiții, prin mobilizarea 
maximă a forțelor în vederea realizării sarcinilor 
suplimentare de creștere a producției și productivi
tății muncii și reducerii cheltuielilor materiale de 
producție, concomitent cu reducerea consumurilor de 
energie electrică, combustibil și materii prime. Ex- 
primîndu-și deplina lor satisfacție și recunoștința 
față de programul de creștere suplimentară a nive
lului de trai al oamenilor muncii, adoptat din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii și-au 
manifestat prețuirea și dragostea lor față de condu
cerea partidului, de secretarul său general, cel mai 
iubit fiu al poporului român, exemplu de dăruire și 
cutezanță, clarviziune și spirit novator în conducerea 
destinelor poporului nostru.

Conferința a adoptat o hotărîre si un apel care ex
primă deplina aprobare si adeziunea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile covăs- 
nene — români si maghiari — la documentele pro
gramatice ale Congresului al XI-lea. precum si man
datul cu care i-au învestit pe delegații la Conferința 
Națională a partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
ION STĂNESCU. secretar al C.C. al P.C.R., care, 
după ce a transmis un călduros salut din partea 
secretarului general al partidului, s-a referit pe larg 
la principalele direcții ale perfecționării activității 
economico-sociale și cultural-educative din județ. 
Vorbitorul a arătat. între altele, că realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a angajamentelor supli
mentare impune organizațiilor de partid să acorde o 
atentie deosebită folosirii depline a capacităților de 
producție si spatiilor construite. îmbunătățirii activi
tății de întreținere și reparare a utilajelor. Este, de 
asemenea, necesar să se întreprindă acțiuni hotărîte 
în scopul recuperării rămînerilor în urmă la in
vestiții. realizării integrale a sarcinilor de export. în 
același timp se impun întărirea ordinii si disciplinei, 
cultivarea trăsăturilor definitorii ale omului nou, 
cimentarea în continuare a prieteniei si frăției — cu 
adinei rădăcini istorice — a oamenilor muncii ro
mâni și maghiari de pe aceste meleaguri.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
..însuflețiți de rezultatele bune obținute, de 
luminoasele perspective ce se deschid dez
voltării .județului, organele si organizațiile 
de partid, toți oamenii muncii nu-și vor 
precupeți eforturile pentru realizarea sar
cinilor întregului cincinal, a unei producții 
industriale suplimentare, pe ansamblul ce
lor cinci ani. în valoare de 1,4 miliarde lei, 
asigurînd astfel ca. la sfîrsitul anului 1980, 
județul Covasna să obțină o producție 
globală industrială de peste 10 miliarde lei. 
Constienti că minunatele înfăptuiri de nînă 
acum si cele ce vor urma sint rodul poli
ticii Partidului Comunist Român de dezvol
tare multilaterală si armonioasă a tuturor 
județelor patriei, a grijii permanente pe 
care dumneavoastră o purtati tuturor fiilor 
țării, fără deosebire de naționalitate, vă 
rugăm să primiți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai alese și din inimă 
pornite sentimente de recunoștință și mul
țumire. hotărirea noastră de a munci cu 
pasiune revoluționară pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin in mă
reața operă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul patriei".

DOLJ
• în anul 1980, producția globală in
dustrială va crește cu 75 la sută față 
de anul 1975 • O impetuoasă dezvol
tare a învățămîntului, științei și cul
turii • Pregătirea tineretului — în 
strînsă legătură cu cerințele eco

nomiei
în cele 22 de luni ale actualului cincinal, cu toate 

greutățile pricinuite de seismul de la 4 martie. în 
județul Dolj s-a obținut suplimentar o producție in
dustrială de aproape 900 milioane lei. Evidențiind 
acest* fapt, darea de seamă, prezentată de tovarășul 
Petre Preoteasa, prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., a stăruit, în spirit critic și auto
critic, asupra unui șir de neajunsuri care au deter
minat rămineri in urmă in îndeplinirea sarcinilor de 
plan, dar mai ales asupra modalităților concrete de 
a le înlătura. Acționindu-se perseverent în acest sens 
vor fi create condițiile pentru a se obține in acest an 
producția industrială planificată de 22 miliarde lei 
și programul suplimentar, ceea ce reprezintă, practic, 
dublul producției anului 1970.

Vorbitorii — care au relevat profundul atașament 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii față de 
politica partidului — au prezentat tabloul insufletitor 
al dezvoltării județului : se pun bazele unora din cele 
mai mari obiective ale actualului cincinal — întreprin
derea de utilaj greu și cea de autoturisme de mic 
litraj din Craiova, platformele industriale din Calafat 
și Segarcea. se vor crea aproape 20 000 noi locuri de 
muncă, se deschid noi fronturi de lucru pentru cele 
27 000 de apartamente prevăzute pînă în 1980. pro
ducția agricolă globală va creste cu peste 22 la sută 
fată de realizările cincinalului trecut.

O condiție hotărîtoare pentru înfăptuirea tuturor 
acestor obiective o reprezintă angajarea fermă a 
colectivelor de oameni ai muncii în realizarea pro
gramului suplimentar de dezvoltare a economiei na
ționale, adoptat din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ăl partidului. în acest 
context, participanții la dezbateri — printre care 
Vasile Bulucea, prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean, Cristina Popescu, secretara comi
tetului de partid de la întreprinderea de confecții. 
Alexandru Toană. Erou al Muncii Socialiste, pre

ședintele C.A.P. „Viată Nouă" — Poiana Mare, Ion 
Bursuc, secretarul comitetului de partid de la Schela 
de extracție Craiova — au insistat asupra cerin
ței perfecționării stilului și metodelor muncii orga
nelor si organizațiilor de partid, ale organismelor de 
conducere colectivă, chemate să acționeze perseverent 
pentru dezvoltarea democrației muncitorești, pentru 
încetătenirea. in toate colectivele, a unui spirit tovă
rășesc de lucru, a unui climat în care să nu-și gă
sească locul îngîmfarea. mulțumirea de sine. în toate 
împrejurările, comuniștii trebuie să se afirme ca 
promotori ai spiritului de ordine si disciplină, ai unei 
munci temeinic organizate, in vederea promovării 
progresului tehnic in industrie, agricultură, pe șan
tierele construcțiilor industriale si de locuințe. 
Un factor hotăritor in înlăturarea neajunsuri
lor îl constituie intensificarea muncii nolitico-ideolo- 
gice si cultural-educative, desfășurarea unor acțiuni 
stăruitoare pentru respectarea legilor, pentru ca nor
mele eticii si echității socialiste să devină convin
geri puternice si deprinderi practice pentru fiecare 
membru al societății noastre.

Participanții au aprobat în unanimitate programul 
de măsuri al conferinței extraordinare, apelul co
muniștilor dolieni. precum si mandatul încredințat 
celor 68 de delegați Ia Conferința Națională a P.C.R.

După ce a transmis conferinței un călduros salut 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
ȘTEFAN VOITEC, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. a subliniat că înfăptuirile 
din județ ilustrează elocvent justețea si realismul 
politicii partidului, accentuând asupra faptului că. 
orintr-un efort mai mare, ar fi putut fi puse mai 
bine în valoare posibilitățile si resursele Doliului, 
în acest cadru, vorbitorul a insistat asupra cerin
ței de a se acorda o mai mare atentie organizării 
riguroase a producției în toate sectoarele sl uni
tățile. de a se asigura In permanentă un spri
jin si un control sistematic, eficient, de a se ac
ționa cu mai mult perseverentă pentru genera
lizarea experienței înaintate. înfăptuirea marilor 
obiective stabilite, strîns legată de ridicarea continuă 
a nivelului de trai al celor ce muncesc, presupune 
intensificarea eforturilor pentru educarea în spirit 
socialist, revoluționar a tineretului, a tuturor oame
nilor muncii, creșterea rolului conducător al organi
zațiilor de partid.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Sintem hotăriti să acționăm neabătut si in 
viitor pentru mobilizarea celor peste 82 000 
de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din 
acest județ la înfăptuirea programului si do
cumentelor Congresului al XI-lea al parti
dului, a celorlalte hotărîri de partid și de 
stat, a prețioaselor sarcini si indicații date 
de dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru întreprinse la Craiova si în 
județul Dolj, ca si prin cuvîntările rostite 
la ultimele consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R. Vă raportăm că vom realiza și 
depăși prevederile cincinalului si ale planu
lui suplimentar, iar lucrătorii ogoarelor vor 
depune toate eforturile pentru stringerea 
grabnică si depozitarea în bune condiții 
a porumbului si a sfeclei de pe ultimele 
hectare, pentru onorarea sarcinilor către 
fondul de stat. Vom face totul pentru a în- 
timpina Conferința Națională a partidului cu 
însemnate succese în producția materială și 
spirituală, în activitatea politico-ideologică 
si cultural-educativă, în domeniul creșterii 
nivelului de trai al oamenilor muncii".

GALATI
• In ultimii doi ani, producția in
dustrială a județului a sporit cu 
37 la sută • Există încă rezerve de 
creștere a recoltelor la principa
lele culturi • Capacitatea de mobi
lizare — criteriul de apreciere a 

acțiunilor politico-educative
Darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae 

Constantin, prim-secretar al Comitetului județean de 
partid Galați, a făcut o amplă analiză a activității si 
rezultatelor din ultimii trei ani in domeniile poli- 
tico-organizatoric și social-economic, subliniind că 
față de 1975 producția industrială a județului a cres
cut cu 37 la sută. S-a reliefat că perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă — obiectiv central al 
întregii activități în lumina prețioaselor indicații ale 
secretarului general al partidului la cele două con
sfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R. — este menită 
să contribuie Ia creșterea forței de mobilizare a or
ganelor si organizațiilor de partid, a rolului lor con
ducător în scopul realizării integrale a sarcinilor de 
plan și angajamentelor asumate.

Dezbaterile s-au caracterizat printr-un profund spi
rit de lucru, combativitate și exigență, în luările la 
cuvint făcîndu-se numeroase propuneri practice pri
vind îmbunătățirea activității în fiecare domeniu. în 
lumina cerințelor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, numeroși vorbitori, printre care Gheorghe 
Mârzac. director general al Centralei siderurgice Ga
lați, Constantin Văduva, maistru oțelar la Combina
tul siderurgic, Gelu Kahu, director general al Centra
lei industriale navale, Dumitru Vasile, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Tecuci, au evi
dențiat preocuparea organelor și organizațiilor de 
partid pentru asimilarea de noi produse și tehnologii, 
stăruind asupra necesității creșterii mai accentuate 
a productivității muncii, reducerii cheltuielilor de 
producție, ridicării eficientei economice, realizării rit
mice a programului de investiții. Paralel cu înfăți
șarea unor rezultate bune în agricultură — sporirea 
neîntreruptă a producțiilor medii Ia principalele cul
turi. creșterea suprafețelor arabile si a celor irigate 
etc. — Niculina Gheorghiu, președinta C.A.P. „Voin
ța" Tecuci. Sandu Sindilă. director la I.A.S. Dealul 
Bujorului, si alții au evidențiat sarcinile prioritare 
care revin organizațiilor de partid de la sate : întă
rirea unităților slab consolidate, dezvoltarea zooteh
niei. executarea la timp si de calitate a lucrărilor.

Relevindu-se creșterea răspunderii in muncă a co
muniștilor, întărirea rîndurilor partidului mai ales 
cu membri proveniți dintre muncitori — s-a insis
tat asupra perfecționării- educației revoluționare a ce
lor primiți in partid, a tuturor oamenilor muncii, o 
deosebită atenție acordîndu-se necesității de a spori 
eficiența și a diversifica acțiunile politico-educative, 
mai ales in rîndurile tineretului. în scopul formării 
unor cetățeni devotați trup și suflet înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismului. în interven
țiile lor. vorbitorii au subliniat cu pregnantă ro
lul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
perfecționarea activității partidului si statului.

în continuare au fost aprobate in unanimitate pro
gramul de măsuri, Apelul conferinței organizației ju
dețene de partid, mandatul încredințat delegaților la 
Conferința Națională a partidului.

După ce a transmis conferinței un cald salut din 
partea secretarului general, al partidului, salut pri
mit cu vie însuflețire de participanti. tovarășul EMIL 
BOBU. membru al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a ocupat pe larg de sarcinile 
organelor si organizațiilor de partid din județ în 
îndeplinirea obiectivelor actualului cincinal, ale Pro
gramului suplimentar stabilit de recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. în mod deosebit vorbitorul a subliniat 
răspunderea ce revine organizațiilor de partid în di
recția întăririi ordinii si disciplinei la fiecare loc de 
muncă, promovării largi a progresului tehnic, intro
ducerii noului. îndeosebi în sectoare fundamentale, 
ca siderurgia si construcția navală. în legătură cu 
sarcinile in domeniul muncii politico-educative s-a 
relevat necesitatea ca organele si organizațiile de 
partid să acorde o importantă sporită educării tine
retului în spiritul dragostei fată de muncă, al patrio
tismului înflăcărat, dezvoltării convingerilor comu
niste. modelării comportamentului oamenilor în spi
ritul normelor eticii socialiste.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
..Delegații la Conferința organizației ju
dețene de partid Galați, în baza mandatu
lui incredințat de cei 86 000 comuniști, își 
reafirmă deplina și inflăcărata lor adeziune 
la politica internă și externă a partidului. 
Raportindu-vă că pe 10 luni din acest an 
am realizat o producție globală industrială 
suplimentară în valoare de 650 milioane 
lei, exprimăm hotărirea comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii din județ de a 
face totul ca angajamentul de a obține o 

producție suplimentară in valoare dc 3.4 
miliarde lei, cu care ne înscriem la înfăp
tuirea programului suplimentar de dezvol
tare pentru acest cincinal, să fie îndepli
nit exemplar. în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului ne mobilizăm toate 
forțele pentru a pune in funcțiune furnalul 
nr. 5 de 2 700 mc, cel mai mare agregat de 
acest fel din tară. De asemenea, laminorul 
de tablă groasă nr. 2 va intra in producție 
cu 3 luni mai devreme. în agricultură vom 
obține, pină in 1980, peste prevederile cin
cinalului, 76 000 tone cereale, 15 000 tone 
legume, 12 000 tone struguri și alte produse 
agroalimentare".

HUNEDOARA
• Peste prevederile cincinalului — 
producție suplimentară de 5 mili
arde ® Prioritate laturilor calita
tive aie producției • Afirmarea 
democrației muncitorești în contex
tul întăririi muncii politico-educative

în darea de seamă prezentată de tovarășul Ilie 
Rădulescu. prim-secretar al comitetului județean de 
partid, după ce au fost relevate bunele rezultate ob
ținute în dezvoltarea economică și socială a locali
tăților județului, o serie de succese dobîndite în în
deplinirea planului pe acest an și în, perioada care 
a trecut din cincinal, un spațiu larg a fost acordat 
analizei neajunsurilor care s-au manifestat, a posibi
lităților și a rezervelor ce trebuie puse în valoare 
pentru transpunerea în practică a sarcinilor trasate 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., un accent deose
bit punîndu-se pe necesitatea perfecționării întregii 
activități in lumina indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru 
făcute pe aceste meleaguri.

în centrul discuțiilor, un mare număr de vor
bitori — dintre care notăm ne loan Grigorescu, 
șef de brigadă la întreprinderea minieră Paro- 
seni. Victor Petroescu, maistru oțelar la Combi
natul siderurgic. Carol Alic, maistru la exploatarea 
minieră Ghelar, Floarea Szekely. maistru la tesăto- 
ria de mătase Deva. Aurelia Dobreanu.. președinta 
C.A.P. Vaidei. Ionel Lazăr. prim-secretar al comi
tetului județean. U.T.C. — au situat problemele esen
țiale ale realizării prevederilor actualului cincinal, 
ale înfăptuirii practice a programului suplimentar de 
creștere a producției și eficientei economice, expri- 
mind totala adeziune lă aceste prevederi și voința 
unanimă a comuniștilor hunedoreni de a acționa cu 
fermitate pentru sporirea substanțială a producției la 
cărbune, minereuri feroase și neferoase, oteluri și 
laminate, la o serie de alte produse industriale, la 
bunuri de larg consum si produse agroalimentare, 
asigurindu-se. totodată, accelerarea ritmului de exe
cuție a noilor obiective de investiții industriale, agri
cole si social-eulturale. Pornind de la analiza critică 
a activității in unitățile și sectoarele în care lucrează, 
de la dezvăluirea deschisă a lipsurilor care mai există, 
vorbitorii au adus argumente, au prezentat calcule si 
comparații din care s-a desprins cu claritate ideea că 
există condiții pentru ca toate sarcinile să fie înfăp
tuite în mod ootim.

Sintetizînd gindurile și sentimentele comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, pe care îi reprezintă, 
vorbitorii au subliniat în mod deosebit aportul de
cisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, la elaborarea întregii politici 
interne și externe a partidului, exprimindu-i. profun
de mulțumiri pentru activitatea sa neobosită îndrep
tată spre dezvoltarea economico-socială a tării, pen
tru grija permanentă pe care o acordă ridicării ne
încetate a nivelului de trai al întregului popor. 
S-a afirmat hotărirea fermă a comuniștilor de a 
aplica neabătut in viată principiile politicii partidului, 
asigurind modelarea nolitico-morală a unui tineret 
care să se situeze la înălțimea profundelor exigente 
ale operei de făurire a socialismului si comunismului.

în acest spirit., participanții au adoptat apoi un 
apel cu prilejul alegerilor de deputați in consiliile 
populare, mandatul cu care sint investiți delegații la 
Conferința Națională, precum si un program de mă
suri cuprinzind sarcinile importante care revin în 
această perioadă comuniștilor hunedoreni.

în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîn- 
tul tovarășul ILIE VERDEȚ. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care a 
transmis, in aplauzele însuflețite ale participanlilor. 
salutul călduros al Comitetului Central al partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. exprimind înal
ta apreciere pe care conducerea partidului o dă 
muncii neobosite a minerilor, siderurgiștilor. ener- 
geticienilor. constructorilor, a tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri, succeselor obținute în 
activitatea economică si socială. Referindu-se la sar
cinile care revin județului în actualul cincinal, in 
contextul programului suplimentar de creștere a pro
ducției, vorbitorul a accentuat că organizațiile de 
partid trebuie să-și îmbunătățească in continuare 
stilul și metodele de muncă, să acționeze ferm pentru 
afirmarea democrației muncitorești, pentru mai buna 
organizare a producției și a muncii. îndeosebi în 
exploatările miniere si in. siderurgie. în scopul ridică
rii producției și eficientei} economice în toate uni
tățile din județ.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că în perioada care a trecut 
din actualul cincinal. în industria județului 
s-a realizat o producție suplimentară în va
loare de 1,153 miliarde lei pe seama creș
terii productivității muncii, producție care 
se regăsește, fizic. în aproape o jumătate 
de miliard kWh energie electrică, peste 
205 000 tone fontă. 119 000 tone oțel. 81800 
tone laminate. 32 500 tone cocs metalurgic, 
11500 mc materiale de construcții _ si în 
multe alte produse. Pe baza analizei apro
fundate a rezultatelor obținute și a resurse
lor materiale si umane de care dispune, 
județul se angajează să contribuie la înde
plinirea programului suplimentar de dez
voltare a economiei, cu o producție indus
trială. peste prevederile cincinalului, în va
loare de cel puțin 5 miliarde lei.

Delegații la conferința județeană de 
partid, în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, asigură conducerea parti
dului. pe dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu înaltă responsabilitate pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, a Programului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism".

IALOMIȚA
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• industria va realiza 16,5 miliarde 
lei în 1980 • Angajament ferm: ob
ținerea unei producții suplimentare 
de 296 mii tone cereale • Preocu
pare constantă a muncii politico- 
educative — formarea omului nou
Darea de seamă prezentată de tovarășul Vasile 

Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R.. situînd în centrul atenției activita
tea organelor si organizațiilor de partid pentru în
deplinirea prevederilor cincinalului și a angajamen
telor asumate în întrecere, a cuprins o analiză te
meinică și exigentă a problemelor complexe ale 
dezvoltării în ritm susținut a economiei județului. 
Odată cu relevarea succeselor obținute în industrie, 
agricultură. în celelalte sectoare, a fost subliniat 
faptul că sarcinile deosebite care revin în conti
nuare județului sînt pe deplin realizabile prin per
fecționarea continuă a activității, valorificarea re
zervelor. prin puternica mobilizare a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii.

Această amplă analiză privind ansamblul reali
tăților politice, economice si sociale existente în ju
deț a constituit punctul de pornire al unor dezba
teri fertile. în cadrul cărora critica și autocritica au 
determinat găsirea unor soluții concrete pentru în

lăturarea neajunsurilor, pentru perfecționarea în
tregii activități. Numeroși vorbitori ■— printre care 
Nicolae Staicu, prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Fetești, Emanoil Medeșan. secretarul 
comitetului de partid de la C.C.H. Călărași, Gheor
ghe Ciolănescu, directorul Trustului I.A.S. Ialomița, 
Constantin Nedelcu, președintele C.A.P. Borcea. Vic
toria Radu, directoarea Liceului pedagogic din Slo
bozia, Florica Ioniță. secretara comitetului de partid 
de la Filatura de bumbac din Slobozia. Nicolae Le- 
tea. președintele Comitetului județean al sindicate
lor — au prezentat, cu argumente temeinice, căile 
principale prin care in industria județului se va 
obține în actualul cincinal o producție suplimen
tară de 1,7 miliarde lei. Au fost abordate aspecte 
legate de creșterea mai accentuată a eficientei eco
nomice. reducerea cheltuielilor de producție. înde
plinirea sarcinilor de export. S-a arătat — asa cum 
a subliniat in repetate rinduri secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu — că în. 
acest domeniu rezervele sint mari. în fiecare uni
tate fiind necesare întărirea spiritului gospodăresc, 
a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. 
Scoțind în evidentă concordanța programului ela
borat de partid cu interesele vitale ale înfloririi 
tuturor zonelor tării, multi vorbitori au apreciat cu 
satisfacție faptul că >n actualul cincinal județului 
Ialomița i s-au alocat însemnate fonduri de inves
tiții. prevăzîndu-se construirea a peste 40 de noi 
obiective în industrie și agricultură. 19 000 de apar
tamente, 9 500 locuri în creșe și grădinițe ș.a. 
Sarcinile ce revin județului în domeniul sporirii 
producției cerealiere si legumicole, dezvoltării zoo
tehniei s-au situat, de asemenea. în centrul dezba
terilor. în numele oamenilor muncii de pe ogoarele 
Bărăganului, vorbitorii au exprimat hotărirea tutu
ror de a asigura, prin hărnicie sporită, agriculturii 
ialomițene un loc de frunte în agricultura tării.

Expresii ale spiritului angajat, care a caracteri
zat conferința, sintetizind obiectivele activității or
ganelor și organizațiilor de partid, au fost apro
bate în unanimitate programe de măsuri. Apelul 
adresat comuniștilor, tuturor cetățenilor județului 
cu prilejul alegerilor de la 20 noiembrie, mandatul 
încredințat delegaților la Conferința Națională sînt 
documente care exprimă limpede atașamentul și în
crederea deplină în politica clarvăzătoare a parti
dului nostru, voința fermă a comuniștilor, a tuturor 
cetățenilor județului de a înfăptui exemplar sarci
nile cincinalului și programul suplimentar de dez
voltare a economiei naționale pe perioada 1976—1980.

în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE PANĂ, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a transmis confe
rinței cele mai bune urări din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primite de participanți cu vii 
aplauze, cu entuziasm? Apreciind rezultatele pozitive 
obținute de oamenii muncii în dezvoltarea impetuoasă 
a acestui județ din inima Bărăganului, vorbitorul a 
relevat necesitatea realizării exemplare a planului la 
toate sortimentele, acordîndu-se o deosebită atenție 
produselor pentru export, îndeplinirii și depășirii in
dicatorilor de eficiență economică. Alegerile de la 20 

noiembrie. Conferința Națională a partidului — eveni
mente de mare însemnătate în viata noastră politică 
— se cei* să fie cinstite prin noi fapte de muncă, prin 
noi ’realizări puse în slujba progresului mai rapid al 
tării, un loc central în întreaga activitate a orga
nelor și organizațiilor de partid, a organismelor de 
conducere colectivă, a organizațiilor de masă și ob
ștești, trebuind să-1 ocune formarea omului nou.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Raportăm Comitetului Central al partidului, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, că oamenii muncii din ju
dețul Ialomița. în frunte cu comuniștii, au 
depus eforturi susținute, reușind ca in pri
mii doi ani ai actualului cincinal să rea
lizeze un ritm mediu de creștere a pro
ducției industriale de 12 la sută. Pe baza 
sarcinilor care ne revin din Programul su
plimentar de dezvoltare economico-socială, 
în anul 1980 valoarea producției global-in- 
dustriale va fi de 16,5 miliarde lei. Folo
sind din plin hărnicia și experiența oa
menilor muncii din agricultura județului 
nostru, baza tehnico-materială de care dis
punem, ne angajăm să facem totul pentru 
a realiza pină Ia sfirșitul cincinalului o 
producție suplimentară de 296 mii tone ce
reale, 24,8 mii tone legume și fructe și alte 
produse agroalimentare in valoare de 890 
milioane Iei. Asigurăm conducerea parti
dului că vom munci cu răspundere, pasiu
ne și devotament pentru traducerea în 
viață a sarcinilor care ne revin din docu
mentele Congresului al XI-lea, pentru ri
dicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi 
de progres și civilizație".

ILFOV
• Pînă la sfirșitul cincinalului, in
dustria va da suplimentar 2,5 miliar
de lei • în 1980 — o producție de 
8,6 miliarde lei în agricultură • For
marea omului nou — componentă 
inalienabilă a făuririi societății socia

liste multilateral dezvoltate
Darea de seamă, prezentată de tovarășul Aldea 

Militaru. prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a relevat că, în cele 22 de luni ale actualului 
cincinal, s-a realizat o depășire a producției indus
triale globale cu peste 750 milioane lei, că în agri
cultura județului s-au dobîndit recolte bune — totul 
interneindu-se pe perfecționarea activității politico- 
organizatorice și cultural-educative a organelor și 
organizațiilor de partid. în continuare, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea îmbunătățirii continue a muncii 
de partid în vederea înfăptuirii pînă în anul 1980 a 
sarcinilor complexe privind realizarea de investiții 
în valoare de 20 miliarde lei, amenajarea pentru iri
gații a 229 339 hectare, construirea a 13 000 aparta
mente etc.

Dezbaterile conferinței, desfășurate într-un pro
nunțat caracter de lucru. în- spirit critic și autocri
tic, au fost axate pe investigarea căilor de înfăp
tuire integrală a prevederilor cincinalului, a sarci
nilor prevăzute în Programul suplimentar de dez
voltare economico-socială în perioada 1976—1980. în 
acest sens, numeroși vorbitori, între care Dumitru 
Costache, muncitor la Șantierul naval Oltenița. Sto- 
ian Stoian, prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Giurgiu. Coralia Săndulescu. muncitoare la 
întreprinderea de ferite Urziceni, au făcut propuneri 
judicioase referitoare la creșterea continuă a eficien
ței activității economice, prin promovarea largă a 
progresului tehnic, sporirea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, realizarea în ter
men a investițiilor, instaurarea pretutindeni a unui 
climat de ordine și disciplină — toate acestea repre- 
zentind condiții indispensabile ale îndeplinirii Pro
gramului sporirii mai accentuate a retribuției și a 
altor venituri ale populației. Dată fiind ponderea 
agriculturii în economia județului, tovarășii Vladi
mir Vulpanovici, directorul Trustului I.A.S., Marin 
Argint, secretar al comitetului județean de partid, 
președintele U.J.C.A.P.. Florian Cenciu, directorul 
S.M.A. Hotarele, Marcel Dobra, președintele C.A.P. 
Girbovi. și alții au analizat căile prin care se poate 
asigura înfăptuirea sarcinilor trasate de partid refe
ritoare la realizarea unei agriculturi intensive, de 
mare productivitate. Subliniind că munca ideologică 
și politico-educativă pentru formarea omului nou 
reprezintă o componentă inalienabilă a făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, mai multi 
delegați au făcut propuneri privind perfecționarea 
calitativă a acesteia, sporirea forței ei de înrîurire, 
îndeosebi in landurile tinerilor, constructorii, de 
mîine ai edificiului luminos al socialismului și comu
nismului.

Conferința a dat o înaltă apreciere contribuției 
decisive a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elabora
rea și aplicarea politicii interne și externe a parti
dului. la fundamentarea căilor de dezvoltare a so
cietății românești în etapa actuală, la promovarea 
noului și perfecționarea continuă a activității în 
toate sferele vieții economico-sociale. la încetătenirea 
fermă a principiilor eticii și echității socialiste, la 
interpretarea materialist-dialectică a noilor fenome
ne și procese ale contemporaneității.

în încheiere s-au adoptat un program de măsuri 
privind sporirea aportului județului Ilfov Ia reali
zarea integrală a prevederilor cincinalului, un anei 
adresat tuturor locuitorilor județului în legătură cu 
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Din telegrama adresată C.C. AL P.C.f^ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU . 
„Pornind de la perspectivele conturate in 
Programul suplimentar de dezvoltare eco
nomico-socială a României în perioada 
1976—1980, dezbaterile conferinței județene 
au scos in evidență numeroase rezerve și 
posibilități de creștere a producției indus
triale și agricole, de perfecționare a întregii 
vieți economieo-sociale. în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
județ, s-a exprimat angajamentul de a obți
ne nină la sfirșitul cincinalului o nroductie 
suplimentară în valoare de 2,5 miliarde lei, 
concretizată in 3 remorchere fluviale, peste 
260 mii mc prefabricate din beton armat. 
800 mii mp țesături din in și cinepă. 2.7 
milioane mp țesături din bumbac, amba
laje metalice in valoare dc 36 milioane lei, 
importante cantități de produse alimentare 
și altele. în agricultură, prin folosirea ju
dicioasă a pămintului, a bazei materiale în 
continuă dezvoltare, prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de producție, se vor obține în 
1980 peste 459 mii tone griu, X 251 mii tone 
porumb, 114 mii tone floarea-soarelui, 698 
mii tone sfeclă de zahăr, iar în pomicultu
ră și viticultură producția pe unitate de 
suprafață va crește cu peste 50 la sută";

MEHEDINȚI
• Suplimentar — o producție de 
1,3 miliarde lei pînă în 1980 ® Rea
lizarea obiectivelor cincinalului în 
condiții de înaltă eficiență • Valo
rificarea superioară a experienței 
și înțelepciunii colective a oameni
lor muncii — chezășie a perfecționării

în darea de seamă prezentată conferinței extraor
dinare de tovarășul Iulian Ploștînaru. prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.. reliefîn- 
du-se succesele obținute pînă acum de oamenii mun
cii mehedinteni în înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al partidului, in realizarea obiectivelor 
actualului cincinal, au fost analizate totodată cu exi
gentă. în spirit critic si autocritic, lipsurile si neajun
surile. aspectele dezvoltării mai rapide si la un nivel 
calitativ superior a economiei județului. într-o vi
ziune concretă, practică, raportul a insistat asupra 
celor mai eficiența căi si. mijloace de acțiune pentru 
perfectionarea „în, continuare a activității în toate 
sectoarele economico-sociale., în, munca Dolitico- 
ideolosică si cultural-educativă,

Desfășurate sub semnul linul înalt spirit de res
ponsabilitate. de atașament si dragoste fată de Parti
dul Comunist Român, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu — a cărui activitate 
închinată progresului României si bunăstării între
gului ponor, a fost relevată în toate luările de cuvint 
— dezbaterile din cadrul conferinței au fost concen
trate asupra unor obiective esențiale, subliniind ho
tărirea oamenilor muncii de ne aceste meleaguri de 
a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor actualului cincinal. Vorbitorii — 
printre care : Constantin Pândele, director al Șantie
rului naval Drobeta-Turnu Severin. Mina Știrbu, 
maistru, secretar al comitetului de partid de la în-* 
treprinderea de confecții. Rafaiel Ciorăscu. secretarul 
comitetului comunal de partid Livezile. Nicolae Sto- 
lojescu. secretarul comitetului orășenesc de partid 
Orșova. Pavel Mișaros. directorul Grupului T.C.H., 
Sofia Maxim, președinta C.A.P. Simian, Jean Ciu- 
ciu. medic, secretarul comitetului de partid al Spi
talului județean Mehedinți — au precizat că în 
prezent toate colectivele de muncă, toți comu
niștii sînt angajați într-o vastă acțiune pentru 
identificarea și mobilizarea unor noi resurse în 
vederea creșterii contribuției județului la realiza
rea programului suplimentar de dezvoltare econo
mică, pentru înlăturarea grabnică a tuturor neajun
surilor și infăptuirea optimă a prețioaselor indicații 
ale secretarului general al partidului. Deosebit de 
important este — s-a subliniat — ca aceste obiective 
să fie realizate nu in orice condiții, ci numai și nu
mai pe temeiurile unei înalte eficiente economice. în 
acest context au fost formulate numeroase propu
neri pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, creșterea mai accentuată a productivită
ții, diminuarea cheltuielilor materiale, gestionarea cu 
maximă eficiență a fondurilor.

Exigente sporite au fost formulate si în ce privește 
perfectionarea stilului si metodelor de muncă ale or
ganelor si organizațiilor de partid, ale organismelor 
de conducere colectivă, creșterea rolului lor în or
ganizarea si conducerea tuturor sectoarelor econo
mico-sociale. în unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii mehedinteni pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a hotăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului.

Participanții la conferință au adoptat un program 
de măsuri. Apelul adresat tuturor cetățenilor, precum 
si mandatul încredințat celor 34 de delegați aleși să-i 
reprezinte la Conferința Națională a P.C.R.

Luind cuvintul in încheierea dezbaterilor, tovarășul 
CORNEL BURTICĂ, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a transmis salutul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. primit de asistență cu 
deosebită însuflețire. Vorbitorul s-a referit pe larg 
la unele direcții principale de acțiune pentru înde
plinirea pianului cincinal, pentru mobilizarea de noi 
rezerve de creștere a eficientei economice si înfăp
tuirea programului suplimentar de dezvoltare. Insis
ted totodată asupra cerinței mobilizării organelor și 
organizațiilor de partid la perfecționarea muncii po
litico-educative și aplicarea în viață a principiilor 
si normelor înscrise în codul etic comunist, vorbitorul 
a subliniat că județul Mehedinți dispune de organi
zații de partid puternice, cu o bogată experiență po
litică și organizatorică. Esențial este ca prin integra
rea deplină a acestora în viața și munca fiecărui 
colectiv să se asigure valorificarea experienței și 
înțelepciunii maselor, creșterea rolului lor în soluțio
narea tuturor problemelor da care depinde îndepli
nirea hotăririlor Congresului al XI-lea.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU: 
„Conferința extraordinară a organizației 
județene de partid raportează condu
cerii partidului, dumneavoastră perso
nal. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în actualul cincinal s-a reali
zat neste sarcinile de olan o nroductie in
dustrială în valoare de peste 160 milioane 
lei. fiind hotăriti ca. nrintr-o mai bună or
ganizare a muncii si folosirea tuturor re
zervelor de care dispunem. să obținem nină 
în 1980 o nroductie suplimentară de 1.3 mi
liarde lei. Vom acționa cu toată fermitatea 
pentru ridicarea indicilor de utilizare a ca
pacităților de producție la 90.8 la sută. In
troducerea in circuitul productiv a unei su
prafețe de peste 23 000 metri pătrati. crește
rea in anul viitor a productivității muncii 
cu 17,3 la sută in industria republicană și 
cu 20,4 la sută la constructii-montai. Fă- 
cindu-ne ecoul voinței si hotăririi comuniș
tilor. ale tuturor mehedintenilor. asigurăm 
conducerea partidului, ne dumneavoastră 
personal, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci în con
tinuare cu toată dăruirea si pasiunea pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.".
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ÎN CÎTEVA ZILE TREBUIE SĂ SE ÎNCHEIE

DIVERS
Arheologică

Cercetînd împrejurimile mu- 
■icipiului Suceava, specialiștii 
e la Consiliul județean pentru 
crotirea naturii au descoperit 
i dealul Velnița, care strâjuie 
irtierul Burdujeni. „ascunde" o 
ievărată comoară pentru oa- 
enii de știință. Este vorba âe 
mare acumulare de fosile 

■re datează de milioane de 
ii. încă de pe vremea cind și 
țeastă zonă se afla in adincul 
'ării Sarmatice. Un adevărat 

...uzeu oferit de natură, o sursă 
prețioasă de ..muncă" pentru 
cercetători, geologi și paleonto
logi. După cum sintem infor
mați. datorită importantei deo
sebite pe care o reprezintă, vor 
fi inițiate măsuri de ocrotire a 
dealului Velnița ca rezervație 
științifică.

Bieții pui!...
Noaptea tîrziu. la o fermă a 

cooperativei agricole din comu
na Măxineni, județul Brăila, a 
izbucnit un incendiu. Cauza : 
un radiator căzut de la locul 
lui. fiind defectuos consolidat. 
Cum nimeni la ora aceea nu se 
afla la fața locului, focul a 
început să ia proporții. Pompie
rii militari au sosit in cea 
mare viteză, dar o parte 
puii aflați înăuntru au 
pradă flăcărilor mistuitoare. 
Acum se fac cercetări pentru a 
se stabili vinovății. încă nu se 
știe cine va va fi „ars" la bu
zunare. Pină una, alta, să con
semnăm faptul că înainte de 
producerea respectivului incen
diu. conducerea cooperativei 
agricole fusese amendată de 
pompieri tocmai pentru modul 
defectuos in care se instalaseră 
sursele de căldură.

Nu erau 
filatelisti

*
— Am auzit noi bine sau 

că sinteti un mare filatelist T — 
l-au întrebat pe un arădean doi 
necunoscut!.

— Sint. intr-adevăr, un mare 
colecționar de timbre, dar de 
unde știți ?

— Cum de unde ? Tot Aradul 
vă cunoaște. Avem aici 
serii de 
epuizat 
resează. 
tul din 
de-acum incolo.

La respectivul restaurant, 
și la altele din orașut de 
Mureș, cei doi petreceau nu 
orele, ci cu zilele, de parcă i-ar 
fi silit cineva să semneze con
dica de prezentă. După ce au 
tot vindut ei Jimjaae Ul.utiuI jși 
la altul, tocntai r'tina ' cdtdeau 
că afacerea merge strună, a i'n- 
trat miliția pe fir și le-a încurcat 
toate ițele. Și uite așa s-a ajiat 
că respectivii se numeau uun- 
santin Macanti și Ștefan Nicolae. 
autorii unei sustrageri de tim
bre dintr-o unitate filatelică 
București.

Doi 
recidiviști 
în fata

9

instanței
9

Aflindu-se în trecere 
Găesti. județul Dîmbovița, 
ria Minoiu (44 ani) si 
Nicolae (58 ani), din București, 
amindoi recidiviști. au poposit 
si la un magazin. Dar nu eu 
gind să cumpere. Asa se face 
că. incercind să sustragă un 
sul de stofă din magazin si să 
se facă nevăzuti. cei doi au fost 
surprinși si imobilizați de cetă
țeni. Au fost chemate organele 
de miliție, care i-au arestat pe 
cei doi si i-au, trimis in jude
cată conform 
ciale. Instanța 
cite un an si 
soare, in ce o
Minoiu. instanța a decis să i se 
revoce beneficiul grațierii pe
depsei de un an. urmind ca ea 
să execute 2 ani si 6 luni închi
soare.

mai 
din 

cazul

nu

citeva 
timbre rare care s-au 

de mult. Dacă vă inie- 
ne găsiți ta restauran- 

colț. vreo două ceasuri

ca 
pe 
CU
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din

prin
Ma-

Petre

procedurii spe- 
i-a condamnat ia 
sase luni inchi- 

pri veste oe Maria
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S-a întimplat in apropierea 
comunei Șuțești, județul Brăila. 
Nicoiae Dumitru, de profesie 
mecanic, voia cu orice chip să 
ajungă mai repede la Șutești. 
S-a urcat la volanul unui auto
camion parcat pe strada Kaho- 
vei din Brăila și a plecat la 
drum. Dar nu singur. I-a luat 
cu el și pe cei doi copii ai săi. 
La un moment dat. pierzind 
controlul volanului, autocamio
nul a părăsit șoseaua și a 
luat-o oblu, pe o arătură. Din 
cauza hurducăturilor, s-a deschis 
ușa de la cabină, iar fetita sa. 
elevă la o școală generală, 
zut sub roțile mașinii. Și 
mai putut fi salvată...

a că-
n-a

I
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Ce faci 
omule de 
volan?!...

la
I
I

I
I
I
I
I
I

Ziua in amiaza mare, pe Șo
seaua Giurgiului din București 
s-a produs un grav accident de 
circulație. Făptașul : Octavian 
Stoilescu, in virstă de 10 ani. din 
București. La volanul autoturis
mului 6—B—118. proprietatea 
tatălui său. el a pornit la drum. 
Fără prea multă 
vind permis de 
mai puțin de un 
un moment dat. 
controlul volanului.
mul a dat buzna spre un refu
giu dintr-o stafie de tramvai, 
unde a accidentat grav trei pie
toni. iar un copil de doi ani și 
jumătate n-a mai putut fi sal
vat.

experiență, a- 
conducere de 
an de zile, la 
O.S. a pierdut 

Autoturis-

I

I
I
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IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților | 
„Scinteii"

Recoltarea, transportul 
și depozitarea porumbului

• Mai este de cules producția de pe circa 225000 hectare • Întreaga cantitate de 
porumb strînsă și aflată încă pe cîmp să fie grabnic pusă la adăpost • O înaltă 
îndatorire a fiecărei unități agricole - realizarea integrală, imediată, a obligațiilor contractuale
Recoltarea porumbului a intrat în 

stadiul final. Potrivit datelor centra
lizate Ia Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, pină la 7 noiem
brie producția a fost strinsă în total 
de pe 92 la sută din suprafețele cul
tivate. Mai este de cules recolta de 
pe circa 225 000 hectare, lucrare care, 
avind în vedere ampla mobilizare de 
forte mecanice si manuale, se poate 
încheia în citeva zile.

Fată de anul trecut situația este 
mai bună, dar recoltarea porumbului 
nu poate fi considerată încheiată de- 
cit atunci cind întreaga producție va 
fi transportată de pe cîmp, depozita
tă în cele mai bune condiții, iar toate 
unitățile agricole îsi vor achita inte
gral obligațiile contractuale fată de 
stat. Facem această subliniere intru- 
cit. potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort, rezultă că din 
producția totală culeasă pină la 7 
noiembrie oe cîmp se află peste 
546 000 tone de porumb. Bunăoară, in 
cooperativele agricole din județul 
Constanta se află pe cîmp peste 
60 000 tone de porumb. în Olt — 
22 000 tone. Ilfov si Botoșani — cite 
20 000 tone. Ialomița 14 000 tone etc. 
Cu totul necorespunzătoare se pre
zintă situația din acest punct de ve
dere în intreprinderile agricole de 
stat, care mai au de transportat de 
pe cîmp peste 314 000 tone de po
rumb. Iată de ce acum — concomi
tent cu urgentarea recoltării porum
bului de pe ultimele suprafețe — or
ganele și organizațiile de partid, co
mandamentele locale si conducerile 
unităților agricole au datoria să mo
bilizeze toate mijloacele Ia transpor
tul si depozitarea în cele mai bune 
condiții a întregii producții de po
rumb.

Concomitent cu intensificarea aces
tor lucrări, conducerile unităților 
agricole trebuie să asigure îndeplini
rea integrală a obligațiilor contrac
tuale fată dc stat pentru constituirea 
fondului centralizat la porumb, sar
cină de mare importantă economică, 
întrucît toate unitățile agricole au 
obligația să se achite integral de sar
cinile contractuale la porumb pină la 
15 noiembrie, s-au întocmit grafice 
pe județe și unități agricole produ
cătoare. prevăzindu-se cantitățile 
care trebuie livrate zilnic la bazele 
de recepție. Cele mai mari restanțe 
se înregistrează în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județele 
Bihor. Satu Mare, Constanta. Arad, 
Ilfov, Tulcea, Botoșani, Alba, Dîmbo
vița. Mureș, Vaslui. Iată de ce este 
imperios necesar să fie luate măsuri 
ferme, pentru ca livrările, cantități-- : 
lor de porumb contractate qh; statui 
să se facă ritmic, in conformi fate'cu’ 
graficele întocmite, astfel incit în
treaga acțiune să se inctțoie la ter- ' 
menul stabilit. Pentru imj5dîS<lnârl?a. 
livrărilor se cere combătută tefidlrița' 
conducerilor unor unități agricole de 
a depozita mai intii porumbul in pă- 
tulele și magaziile proprii, de unde 
să fie transportat apoi- la bazele de 
recepție. Munca trebuie să fie astfel 
organizată incit, direct din cimp. pro
ducția să fie livrată în primul rind

pentru achitarea obligațiilor contrac
tuale față de stat și, apoi, in strinsă 
concordanță cu nivelul producției 
realizate, să fie constituite fondurile 
pentru alte destinații. La rindul lor. 
conducerile unităților de stat de pre
luare și valorificare a produselor a- 
gricole trebuie să renunțe la atitu
dinea pasivă, pe care o manifestă nu 
în puține cazuri, și să treacă la o 
muncă concretă de teren, în unitățile

LA

agricole, unde au datoria să organi
zeze și să grăbească livrările.

Acum, cind lucrările agricole de 
toamnă sint în stadiul final, sub în
drumarea directă a organizațiilor de 
partid, conducerile unităților agricole 
trebuie să ia măsuri eficiente ca toa
te roadele toamnei, care se mai află 
pe cimp. și in primul rind porumbul, 
să fie transportate și depozitate in 
cele mai bune condiții. Este o inaltă

îndatorire patriotică a lucrătorilor 
de pe ogoare, a fiecărei unități agri
cole de a-și îndeplini cu cinste obli
gațiile contractuale față de stat pen
tru formarea fondului central de 
produse agricole, condiție esențială a 
creșterii bunăstării lor, a întregii so
cietăți.

Aurel PAPADIUC

I.A.S. AFUMAȚI - ILFOV

Acțiuni contrare celui mai elementar 
simț gospodăresc

Cei care risipesc porumbul și cocenii să fie trași la răspundere
Recoltarea porumbului cu grijă, 

pentru evitarea risipei, stringerea tu
turor cantităților de coceni și con
servarea lor in vederea completării 
bazei furajere constituie sarcini de 
mare răspundere pentru toți oamenii 
muncii de pe ogoare, pentru toate 
organele agricole de specialitate. Din 
păcate, această necesitate nu este 
înțeleasă și respectată pretutindeni. 
Iată un caz care dovedește o gravă 
lipsă de răspundere pentru gospo
dărirea roadelor cimpului : la ferma 
nr. 9 a întreprinderii agricole de stat 
Afumați, județul Ilfov, după ce po
rumbul a fost recoltat cu combina, 
cocenilor li s-a dat foc.

Sintem la fața locului pe terenurile 
fermei amintite. Pe o suprafață de 
40 hectare, terenul a fost pirjolit. 
Mari cantități de coceni — furaj 
deosebit de valoros pentru vite — au 
fost prefăcute in cenușă, la pierdere 
adăugindu-se și știuleți care, dintr-o 
gravă neglijență, nu au fost strinșj 
ele pe teren. De ce se procedează 
așa ? Conducerea întreprinderii afir
mă că prin arderea cocenilor terenul 
poate fi arat mai repede și mai ușor, 
ignorind total faptul că prin această 
practică se risipesc furaje prețioase. 
„Teoria" este infirmată de faptul ve
rificat că mari cantități de coceni 
s-au distrus prin ardere, iar odată 
cu ei au ars și destui știuleți. Dc a- 
ceea. practica este condamnabilă. 
Toate acestea demonstrează, in pri
mul rind. ușurința de-a dreptul re- 
voitflfaare cu care ooate.fi privită o 

-săiCjfiă economică de 'primă impor
tanța precum aceea a valorificării 
tuturor roadelor cimpului. De ea 
se tai’ vinovati directorul acestei in- 
treprjnderi — Alexandru Cocoșilă. in- 
gincrul-șef — Stefan VasilbsCu. șeful 
de fermă — Ion Pădureanu Si alte 
cadre cu munci de răspundere care 
vor trebui să dea seamă pentru dau
nele provocate. în al doilea rind. se 
dovedește linsa de control din partea 
organelor județene de partid, de stat.

a .direcției agricole, a Departamen
tului I.A.S.. care nu au sesizat ase
menea grave abateri.

în cursul zilei de luni cocenii nu 
mai ardeau, dar risipă se făcea in 
continuare. La ferma amintită. 4 com
bine ..Gloria" recoltau porumbul sub 
formă de boabe. în urma combine
lor rămineau destui stiuleti care e- 
rau acooeriti de puzderia de coceni 
tocati. Peste multi trecuseră roțile 
combinelor, astfel incit recuperarea 
lor era aproape imposibilă. Dc pe 
o suprafață relativ mică, de 4—5 me
tri oătrati. au putut fi strinsi aproa
pe 10 stiuleti mai mari si mai mici.

De data aceasta fără „teorii" si „scu
ze". Nici n-ar fi fost cu putintă să 
fie invocate în fata fantelor acuza
toare.

Interesele economiei tării cer ca în
treaga recoltă de porumb, fie că este 
vorba de stiuleti sau de coceni, să 
fie strînsă si depozitată cu cea mai 
mare grijă si răspundere. Practici 
asemenea celor intilnite la I.A.S. A- 
fumati trebuie combătute si in lătu
rate cu hotărire. iar cei vinovati să 
suporte rigorile legii.

Ion HERȚEG

Pe terenurile I.A.S. Afumați, județul Ilfov, o imagine care cuprinde circa
100 de mp. Se văd clar, in urma combinelor, cocenii de porumb risipiți 

și, printre ei, mulți știuleți

(Urmare din pag. I)
rile de construcții, cît și montarea 
utilajelor le vom face cu forțe pro
prii". Angajamentul este de pe acum 
insoțit de fapte.

Cu același inalt simț de răspundere 
au fost abordate și celelalte proble
me ale circumscripției. Gh. Georges
cu — președintele comitetului de 
cetățeni. Maria Dăscălescu. Alex. 
Bărbulescu. Boris Corețchi. Stan Ber
bec — secretarul uneia dintre organi
zațiile de bază din cartier, și ceilalți 
participanți la dezbatere au analizat 
in spirit critic și autocritic rezulta
tele de pină acum, activitatea comi
tetelor de cetățeni și a asociațiilor de 
locatari din circumscripție, cauzele 
colaborării mai puțin fructuoase cu 
deputatul lor. abaterile de la regulile 
de bună conviețuire de care s-au fă
cut vinovati unii dintre locuitorii 
cartierului. Totodată, in numele ce
tățenilor din circumscripție s-au an
gajat să organizeze mai bine activi
tățile patriotice, și in special par
ticiparea la sistematizarea piriului 
Dîmbu. asfaltarea și repararea stră
zilor. întreținerea și extinderea spa
tiilor verzi, colectarea fierului vechi 
ș.a.m.d.

Intilnirea dintre alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 3 și can
didatul lor, Ion Paraschiv — primul 
secretar al comitetului municipal de' 
partid — a prilejuit de asemenea o 
analiză profundă', responsabilă a sti
lului de muncă al primăriei, a lip
surilor din activitatea unor organe și 
instituții locale de specialitate, ceea 
ce a condus — ca de fiecare dată la 
întilnirile primarului cu cetățepii —

la un dialog deschis, liber, principial, 
pe probleme de cel mai larg interes 
pentru viața și activitatea întregului 
municipiu Tovarășa Gapi Popescu, 
din str. Vlad Țepeș nr. 24. de exem
plu. a criticat faptul că se permite 
funcționarea intr-o locuință a unor 
secții ale întreprinderii de prestări 
servicii ; împuternicitul asociației de 
locatari din str. 23 August nr. 68. Bo-

cartier — vom participa și noi plan- 
tmd 5 000 de arbori și pomi fructi
feri" : „vom executa toate lucrările 
necalificate la asfaltarea și canaliza
rea străzilor" — a spus. în numele 
cetățenilor. Gh. Simionescu din str. 
I. L. Caragiale nr. 59 : „împreună cu 
primăria — a spus cetățeanul Petre 
Bănică — vom depista toate spațiile 
comerciale nefolosite din cartier, pen-

Ploieștenii, înscriși la cuvînt, 
dar mai ales la faptă

ris Constantin, a exemplificat lipsa 
de operativitate și superficialitatea 
cu care iși fac datoria unii lucrători 
de la grupul de gospodărie comu
nală și locativă : Gh. Simionescu, lo
catar de pe str. I. L. Caragiale nr. 59, 
a reproșat primăriei că nu reglemen
tează folosirea terenurilor virane din 
oraș ; la rindul său, Mișu Gheorghe. 
responsabilul uneia din unitățile de 
control al oamenilor muncii, a criti
cat faptul că unitățile din cartier nu 
sint îndrumate și sprijinite perma
nent in activitatea lor.

Dezbaterile nu s-au rezumat însă 
Ia critici. Cetățenii s-au angajat să 
participe direct la eforturile mate
riale și financiare făcute de către 
municipalitate : „la ofensiva împo
triva poluării — a spus Stela Enescu, 
secretara organizației de bază din

tru redarea lor în circuitul economic". 
Și, așa cum aveam să constatăm a 
doua zi la primărie o bună parte din 
propunerile concrete făcute de cetă
țeni deveniseră sarcini la ordinea zi
lei pentru organele și instituțiile lo
cale de specialitate.

Drumul atît de scurt de la vorbă 
la faptă, de la inițiativă la acțiune 
concretă, de la sesizare’ la măsură 
fermă, caracterizează de altfel în
treaga activitate desfășurată Ia Plo
iești in actuala campanie electorală.

— O bună parte din propunerile fă
cute de cetățeni, cu prilejul adună
rilor pentru desemnarea candidaților 
și mai ales la întilnirile cu candi- 
dații, chiar dacă acestea din urmă — 
ne spunea tovarășul Avram Matei, 
secretarul Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste — sint

abia la început, și-au și găsit rezol
varea sau sint în curs de rezolvare. 
Astfel. în circumscripția electorală 
nr. 10 se execută trotuare și se toar
nă asfalt pe străzile Sputnic și Fla
căra. Pe strada Pădurii din circum
scripția nr 14 se lucrează intens la 
repararea carosabilului. De 10 zile se 
lucrează la repararea străzii Izvoare 
din circumscripția nr. 17, iar în cir
cumscripțiile nr. 15 și 17 se asfaltea
ză străzile Lămiiței și Naiului. Toate 
aceste lucrări se desfășoară cu spri
jinul și participarea nemijlocită a 
cetățenilor. După primele 11 intil- 
niri dintre candidați și alegători, pro
gramul de activitate al viitorului 
consiliu popular a fost îmbunătățit 
prin includerea în prevederile sale a 
unor lucrări de alimentare cu apă pe 
strada Lucernei. construirea unei 
grădinițe pe strada Dumbravei. îm
bunătățirea rețelei de canalizare în 
circumscripția nr. 14 și altele. Prin 
mobilizarea cetățenilor ia executarea 
unor lucrări necalificate la construc
țiile de locuințe se vor face economii 
de 7 500 lei la fiecare apartament și 
se vor scurta termenele de execuție.

Un început bun. promițător, sem
nificativ pentru climatul de profundă 
angajare politică și civică în care se 
desfășoară la Ploiești, ca de altfel în 
întreaga țară, campania electorală, 
pentru înalta răspundere cu care sint 
dezbătute în cadrul întilnirilor din
tre candidați și alegători problemele 
de fond ale îndeplinirii planului de 
dezvoltare economică, ale activității 
pe șantierele construcției de locuințe 
și de dotări tehnico-ediiitare, ale au- 
togospodăririi municipiului.

(Urmare din pag. I)
ba de o nuntire cosmi
că. de comuniunea omu
lui cu natura, de con
tinuare a vieții, a ma
teriei. la infinit. Consi
der că descrierile cunoscu
te din lucrările literare, 
preluate aidoma în pictu
ră ar deveni simpliste, di
dactice. Abordarea unor 
teme foarte . cunoscute 
nu-si atinge scopul deeît 
in momentul în care ar
tistul le relevă sensurile a- 
dinci. spirituale, le dă o în
fățișare nouă, nemultumin- 
du-se a reoeta obedient ce 
s-a mai spus sau pictat. 
Numai așa cred că poate 
să dispară ceea ce se 
cheamă „criza de inspira
ție". căci absolutizarea te
maticii ca si absolutizarea 
mijloacelor nu au dus 
niciodată la bune rezultate. 
Decisivă pentru valoarea o- 
perei sint adincimea si in
tensitatea actului creator, 
act ce se produce mai în- 
tii în conștiință. Tematica 
poate fi măreață, iar ope
ra — hibridă, ceea ce nu în
seamnă cîtusi de outin că 
tema e de vină...

— Intre cerințele si aș

teptările unui public me
reu mai lars si creația ar
tistică există o comuni
care fertilă si stimulatoare. 
Care sint condițiile acestui 
dialog menit să permită a- 
tît cunoașterea realităților 
artistice, cît si înfăptuirea 
actului educativ prin mij
loacele specifice artei ?

minți spiritul de ordine si 
sensul pozitiv al unor ac
țiuni — artistul convinge 
mai intii inima orin trans
miterea emoțiilor lui si 
declanșarea în privitor a a- 
celorasi trăiri. Nu outem 
convinge ne nimeni de ceea 
ce noi înșine nu credem. 
Rezultatul muncii artistice

obiecte cu pretenții artisti
ce. Arta ca atare depinde 
de natura spirituală a 
transmiterii si nu este o- 
peratie strict vizuală (nu 
tot ce se vede cu ochiul 
este artă). Circuitul de 
sensibilitate între artist si 
lume este de faot. continua 
cercetare ne care artistul o

ETICA ACTULUI CREATOR
— Artistul este principa

lul factor de răspundere in 
stabilirea acestui dialog. El 
răspunde în fata ponorului 
de onera lui. de modul in 
care o zămislește, de felul 
cum o realizează si o pro
pagă. Cred că rolul artis
tului în educarea maselor 
nu are o măsură prestabi
lită : dar el poate deveni 
imens dacă ținem seama de 
faptul că zona prin care se 
adresează, cu precădere, 
ființei umane este aceea a 
sensibilității. Asa cum ora
torul se adresează maselor 
apelînd la logică, trezind in

depinde de valoarea emo
țională încornorată de ar
tist. Lucrarea, fie ea pic
tură. sculptură, grafică sau 
artă decorativă, se produce 
în urma unei emoții conti
nui. dilatate, emoție de
clanșată în conștiința crea
toare de marea lui aderen
tă. ca luptător pentru acel 
tel luminos, care este al în
tregului ponor. In măsura 
în care această emoție se 
materializează în culoare, 
bronz sau cu ajutorul acu
lui de gravat si se trans
mite celorlalți, opera exis
tă. Altfel nu există deeît

face asunra vieții din iur. 
a vieții sociale, a vieții na
țiunii si a celei individuale.

— Puteti defini sensul e- 
tic ai noțiunii de „anga
jare

— Angajarea unui ar
tist. cred eu. nu înseam
nă acceptarea pasivă a li
nei solicitări din partea co
lectivității ci o datorie pe 
care acesta o simte în mod 
firesc. întelegînd cauza lu
mii. a tării, drept cauza 
lui. Eu simt, de nildă. toa
te aceste necesități, dar mă 
aneaiez doar in acele do
menii in care capacitățile 
mele, tipul meu de sensibi

litate se dovedesc a fi u- 
tile. acolo unde simt că Pot 
răspunde mai bine cu tot 
ceea ce îmi închipui că am 
mai bun. Este, dacă vreți, 
o chestiune morală : ones
titatea joacă aici un rol 
important, căci, să nu ne 
mințim, nu putem face 
bine, durabil, orice. în ori
ce domeniu. Fiecare tre
buie să-si cunoască bine 
propriile puteri, sore a se 
dărui cauzei educării prin 
pictură — aceasta numesc 
eu onestitate artistică. De 
aceea, nu există o scuză 
pentru nereușita angaja
mentelor luate peste nive
lul pregătirii de care dis
punem fiecare. A acționa 
în această zonă spirituală 
care este arta cere o an
gajare deplină, cu toate fi
brele ființei creatoare. în 
viata colectivității din care 
facem parte. In marea fres
că multicoloră ne care 
creatorii se străduiesc să o 
împlinească potrivit reali
zărilor mărețe din patria 
noastră si așa. cum o me
rită pe deplin minunății fii 
ai acestei țări, există loc 
pentru toate culorile și 
nuanțele talentelor indivi
duale puse în slujba aces
tui nobil scop.

Cuvintul 
cititorilor, 
CUVINTUL

OAMENILOR
MUNCII

SESIZĂRI, OPINII, PROPUNERI 
Pentru a răspunde cerințelor stringente 
de valorificare superioară a fondului 

funciar
Emil NEGRUȚIU, profesor eme

rit. Cluj-Napoca :
Clujul se numără printre județele 

cu majoritatea terenurilor agricole 
situate în pante și pe văi Înguste, 
supuse eroziunii, inundațiilor si ex
cesului permanent sau temporar de 
umiditate. S-au făcut și se fac 
eforturi materiale și financiare im
presionante din partea statului 
pentru sporirea capacității de pro
ducție a terenurilor din județul 
nostru. Sintem datori să colabo
răm, să ne sprijinim reciproc, să 
acționăm in comun pentru ca aces
te investiții să-și dovedească efi
ciența prin producțiile pe care le 
obținem, prin conservarea acestei 
avuții de neprețuit pe care o re
prezintă pămintul.

Legat de aceasta aș avea de fă
cut unele propuneri care, aplicate, 
după părerea mea. ar duce la am
plificarea activității de valorificare 
superioară a pămînturilor :

1. întărirea sectorului de cerce
tare in domeniul îmbunătățirilor 
funciare pe lingă institutul agrono
mic, stațiunea experimentală agri
colă Turda sau in cadrul oficiului 
de îmbunătățiri funciare — sector 
care este slab reprezentat în in- 
treaga Transilvanie. Această pro
punere este in deplină concor
dantă cu opinia consiliului tehni- 
co-științific zonal al Academiei de 
științe agricole și silvice.

2. Păstrarea unei evidențe spe
ciale a terenurilor amenajate pe 
bazine hidrografice pentru a putea 
urmări eficiența tehnică și econo
mică a lucrărilor executate, a in
vestițiilor făcute.

3. Respectarea obligațiilor — con
form legislației in vigoare — cu

„La noi
Constantin BADUȚA. Preparatia 

cărbunelui din Petrila. județul Hu
nedoara :

Așa se intitulează programul pe 
care-1 pregătește in prezent brigada 
artistică de la Preparatia cărbune
lui Petrila in vederea prezentării 
in cadrul celei de-a Il-a ediții a 
Festivalului national „Cîntarea 
României". Pentru ca programul 
să fie cit mai mobilizator, educa
tiv. instructorul Grigore Baciu, lă
cătuș și secretar al organizației 
U.T.C. la formația haldă, a ales 
textele în asa fel incit ele să oglin-

privire la întreținerea lucrărilor 
executate, atît de către unitățile de 
specialitate, cit și de unitățile de 
producție pe teritoriul cărora exis
tă aceste lucrări.

4. Dat fiind cadrul natural al ju
dețului Cluj, care impune nume
roase și complexe lucrări de ame
najare hidroameliorativă. se con
sideră necesar și util ca județul 
nostru să fie decretat județ etalon 
pentru lucrările de îmbunătățiri 
funciare din zonele cu relief fră- 
mintat, deschizindu-se șantiere de 
interes republican.

5. Este necesar să se amelioreze
eficiența actualului sistem organi
zatoric al unităților care se ocupă 
de imbunătătiri funciare, in sensul 
comasării lor intr-o singură unitate 
de proiectare, execuție. întreținere 
și exploatare sub o conducere uni
tară pe plan județean. Aceasta, 
deoarece există numeroase între
prinderi și suprapuneri in activita
tea ce o desfășoară in realizarea 
unor lucrări complexe, de interes 
general. In cazul in care o aseme
nea organizare nu este posibilă. tre
buie găsite căi mai eficiente de co
laborare și cooperare între unită
țile existente — evitind dispersarea 
forțelor și mijloacelor materiale 
(O.C.O.T.. O.I.F.. O.G.A.). precum
și a lucrărilor care se execută.

6. Pentru crearea unei puternice 
opinii de masă în rîndurile tuturor 
lucrătorilor, as propune organizarea 
unor forme do instruire și de infor
mare prin schimburi de experiență 
la nivelul județului, dezbateri pu
blice, editarea unor broșuri cu 
mare circulație și popularizarea 
mai largă prin presă a proiectelor 
și raționalizărilor.

în uzină”
dească cit mai firesc munca pre
paratorilor de cărbune, intrecerea 
socialistă care se desfășoară aici, 
eforturile încununate de succes în 
direcția sporirii producției și a pro
ductivității muncii, ridicării cali
tății. criticii constructive la adresa 
celor încă certați cu disciplina și a 
„plimbăreților", in așa fel ca aceste 
lipsuri să fie înlăturate neintîrziat. 
Printre artiștii amatori .din această 
brigadă se numără și tinerii Maior 
Ferencz. Marinela Marindescu. 
Ioan Luca, Maria Mathe. Maria 
Sascău, Maricica Ciaușu și alții.

Nici un deșeu nu-i de ignorat
Gheorghe SIMION, membru în 

comitetul de stradă de pe Aleea 
Salcimilor nr. 18. Birlad :

Problema economiilor de materii 
prime și materiale este de interes 
national. Au devenit mișcare de 
masă acțiunile gospodărești de re
cuperare a tuturor deșeurilor uti
lizabile. ceea ce reflectă o înaintată 
atitudine patriotică.

în municipiul Birlad acestei ac
țiuni nu i se acordă insă toată 
atenția cuvenită. E drept, in cen
tru. există un asemenea loc pentru 
colectarea deșeurilor, dar in cartie
rele orașului, situația este cu totul 
alta. Deșeurile de hirtie și textile 
se ard, iar cu deșeurile metalice nu

este posibil să călătorești in auto
buze. Eu locuiesc in cartierul de pe 
deal, de unde pină la centrul de 
achiziții sint vreo doi km. Am 
peste 60 de ani și nu pot căra in 
•spate circa 100 kg de deșeuri. Să 
plătesc din buzunarul propriu o 
furgonetă nu rentează. Propun o 
soluție : să se înființeze și in Bir
lad centre volante de achiziționare 
a deșeurilor de tot felul ; pot fi 
antrenați în acest scop și elevii 
școlilor, iar, cel puțin lunar, ges
tionarul centrului de colectare să 
treacă pe la aceste puncte volante, 
de unde s-ar putea ridica impor
tante cantități de felurite deșeuri.

Ecouri la sesizările rubricii
• Răspunsul condu

cerii Institutului de 
cercetare si proiectare 
pentru celuloză si hir
tie Brăila la nota 
„S-au adunat, au con
statat si... duși au fost. 
Asa trebuie să se des
fășoare controlul si 
aiutorul?". publicată in 
ziarul nr 10 928. men
ționează. intre altele, 
următoarele :

„In cazul obiectivu
lui de la Dei. proiec
tarea se asigură de 
către zece institute și 
înreprinderi. institu
tul nostru avind cali
tatea de proiectant ge
neral si proiectant de 
specialitate pentru lu
crările de tehnologie. 
Proiectele, de execuție 
necesare la peste 60 la 
sută din volumul de 
construcții, de pildă, 
sint asigurate de 
I.S.P.E.-București. prin 
filiala din Timisoa
ra. I.C.P.I.L.A. Bucu
rești. prin filiala din 
Brașov, și I.C.P.M.C. 
București

Ne însușim criticile 
care ni se aduc in ar
ticol si. cu prilejul 
analizei ce a avut loc 
recent cu toti factorii 

I de răspundere din in
stitut. s-au ous in evi
dentă cerințele privind 
mai buna organizare a 
activității de proiec
tant general. în acest 
sens, s-au luat o sea
mă de măsuri : s-a 
întărit, compartimentul 
de coordonare a acti
vității de proiectare 
pentru fabrica de ce
lofibră prin repartiza
rea a încă unui ingi
ner cu experiență in 
colectivul șefului de 

\ proiect : s-a reanalizat

graficul de proiectare, 
în ideea asigurării cu 
proiecte de execuție a 
tuturor obiectivelor 
(punctelor de lucru), 
ceea ce va asigura con
structorului un front 
mare de lucru : s-a 
stabilit ca. pină la fi
nele anului, volumul 
de construcții si mon
tai asigurat eu docu
mentație să fie de cir
ca 200 milioane lei ; 
eșalonarea proiectării 
va fi astfel făcută in
cit să asigure ritm 
normal de desfășurare 
a lucrărilor pe șantier 
si. implicit, punerea in 
funcțiune a obiectivu
lui in termen : se va 
interveni la nivel de 
.conducere de institut, 
centrală si minister 
pentru a mobiliza su
plimentar subproiec- 
tantii. care asigură cu 
proiecte de execuție 
un volum important 
de construcții

Din analiza ocazio
nată de semnalul critic 
publicat in «Scinteia» 
a rezultat că elabora
rea proiectelor pentru 
planul de investiții 
din anul 1978 va con
tinua si in trimestrul 
1 al anului viitor. Se 
va urmări insă ca do
cumentațiile să se ela
boreze in ordinea im
pusă de fluxul tehno
logic de execuție a lu
crărilor pe șantier, a- 
sigurind constructo
rului continuitate si 
front de lucru la nive
lul potențialului uman
si tehnic de care
pune".

• La sugestiile DU-
bliente in ziarul nr.
10 894. sub titlul ..în
intimoinarea cerințelor

cetățenilor". Comitetul 
executiv al Consiliului 
popular al municipiu
lui Rm. Vilcea ne-a 
comunicat că in olanul 
de dezvoltare econo- 
mico-socială a muni
cipiului pe anul 1978 
s-a prevăzut construi
rea unei Diete agroali- 
mentare in cartierul 
Ostroveni. Pentru îm
bunătățirea transpor
tului in comun în 
zonă, odată cu darea 
în folosință a nodului 
Olănesti 2 (trimestrul 
al IV-lea a.c.). autobu
zul șapte barat va fi 
dirijat prin cartier, cu 
o prelungire de traseu 
de 3 km. rezolvind in 
acest fel o doleanță 
mai veche a cetățeni
lor. In ce privește în
treținerea si dotarea 
parcului „Zăvoi", răs
punsul precizează că 
din acest an parcul a 
fost declarat grădină 
botanică si transferat 
in administrarea direc
tă a Muzeului jude
țean Vilcea. In anul 
viitor vor fi întreprin
se măsuri pentru 
construirea unor sere, 
înnobilarea cu mate
rial dendroloaic va
loros si încadrarea cu 
personal de speciali
tate si de servire co
respunzător.

„Asieurăm redacția 
ziarului «Scinteia» — 
se menționează in răs
puns — că sugestiile si 
propunerile cetățenilor 
stau permanent in 
atenția comitetului 
executiv, pentru do
tarea edilitar-socială 
corespunzătoare a 
tuturor cartierelor si 
continuă înfrumuse
țare a municipiului".

ooate.fi
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Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cronica zilei RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

RECEPȚIE LA AMBASADA 
UNIUNII SOVIETICE

Ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, V. I. Drozdenko, a oferit, 
luni seara, în. saloanele ambasadei, o 
reoepție cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La recepție au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă. Dumitru Po
pescu, Ilie Verdeț, Iosif Banc. Ion 
Coman, Miu Dobrescu, Nicolae 
Giosan.

Erau prezenți membri ii C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale si organizații obștești, vechi 
militant! ai mișcării muncitorești, ai 
luptei antifasciste din tara noastră, 
activiști de partid si de stat, gene
rali si ofițeri superiori, personalități 
ale vieții științifice și culturale, zia
riști.

Au fost de fată șefi i 
diplomatice acreditați I 
atașați militari, alți 
corpului diplomatic.

Au luat, de asemenea, 
brii delegației Asociației 
sovieto-română, condusă 
kovlevici Kasianenko, vicepreședinte 
al conducerii centrale a asociației, 
ministrul industriei ușoare al R.S.S. 
Ucrainene, care ne vizitează tara.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. V. I. Drozdenko, 
a vorbit, luni, la posturile noastre de 
radio și televiziune.

ai misiunilor 
la București, 
membri ai

parte mem- 
de prietenie 
de Oleg Ia-

La magazinul ..Muzica" din Capi
tală a avut loc. luni la amiază, 
inaugurarea decadei discului sovie
tic. ce se înscrie in ampla paletă de 
manifestări dedicate celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In cadrul expoziției organizate cu 
acest prilej sint prezentate si puse 
la dispoziția publicului discofil din 
tara noastră creații de o mare va
rietate. Un panou este consacrat o- 
perelor dedicate iții Vladimir Ilici 
Lenin, precum si cîntecelor revolu
ționare care au însuflețit la luptă 
popoarele sovietice în cel mai de 
seamă moment al istoriei , lor. Ex
poziția ilustrează în continuare bo
gata activitate editorială din U.R.S.S. 
privind diferite genuri ale muzicii, 
lucrări ale compozitorilor ruși și so
vietici din patrimoniul universal, 
în interpretarea unor valoroase for
mații și cunoscuti soliști sovietici.

La deschidere au rostit alocuțiuni 
Teodor Cartis. directorul Casei de 
discuri „Electrecord", si V.S. Gusak, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Erau prezenți Ladislau Hegedus. 
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Uniunii compozitorilor, nu
meroși oameni de artă și cultură.

Au participat B.I. Minakov, mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, si mem
bri ai ambasadei.

★
Ieri a părăsit capitala delegația 

Federației Italiene a Voluntarilor 
pentru Libertate, condusă de senato
rul Paolo Emilio Taviani. președin
tele acestei federații. Oaspeții au 
avut întîlniri si convorbiri la Comi
tetul foștilor luptători antifasciști, 
la Comitetul organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, pre
cum și la Consiliul municipal al 
F.U.S. din Constanta si la Consiliu! 
județean al F.U.S. din Tulcea. Au 
fost vizitate obiective 
instituții culturale din 
județul Brașov.

Vizita s-a desfășurat 
sferă prietenească.

economice, 
Dobrogea și

într-o atmo-

(Agerpres)

„LE MONDE" Chimia ecologică11 iși propune
o senzațională revoluție în domeniul energetic
• O plimbare în cea mai formidabilă uzină chimică din lume : pădurea ® Aerul și apa pot lua 
locul petrolului ? • Rezervele de carbon conținute în aer și în rocile calcaroase sînt de trei 
ori mai abundente decit cele constituite de huilă, petrol și gaze naturale • A transforma natura, 

— dar și a învăța de la natură

Depunerea unor
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, luni dimineața, la Mo
numentul lui V.I. Lenin și la Monu
mentul eroilor sovietici din Capi
tală a avut loc solemnitatea depu
nerii de coroane de flori din partea 
Cd.nitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România, precum și din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și a Consiliului 
popular municipal, și din partea 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vi-

coroane de flori
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și ai Con
siliului popular municipal, 
ai Biroului Consiliului 
A.R.L.U.S., reprezentanți

membri 
General 
ai unor 

instituții centrale șl organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au fost de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor. cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

t
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șt 

tineret : Stan și Bran în Vestul 
sălbatic.

11,00 „A te sprijini pe propriul tău 
pămînt" — spectacol literar-muzl- 
cal-coregraflc realizat la I.A.S. 
Ograda — Ialomița.

11,45 Telex.
11.50 închiderea programului.
16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă engleză.
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17,20 Muzică ușoară cu Norina Alexiu.
17.35 Din țările socialiste.
17.50 Artiști al scenei lirice românești.

18,30 Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură, 
întrebări și răspunsuri. 
1001 de seri.
Telejurnal • In lntlmplnare» 
gerilor de la 20 noiembrie. 
Roadele politicii partidului 
dezvoltare economico-socială 
țării. Azi, județul Covasna.
Seară de teatru : „Tragedia opti
mistă" de Vsevolod Vlșnevski. In 
românește de Tudor Soimaru. în
registrare de Ia Teatrul Național 
din București.
Mai aveți o întrebare ? — Viata 
rațională — sănătate.
Telejurnal.

19,00
19,20
19,30
19,50

20,10

22,25
PROGRAMUL n

19,50
20,15
20,45
21,15
21,20

din

ale-
de

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 21,35

Film serial pentru copil : Ivanhoe 
— episodul 3.
Viața economică a Capitalei. Pre
gătirea producției pentru 1978. 
Tineretul Capitalei.
Telex.
La luncile soarelui. Microantolo- 
gie de poezie populară.
Muzică de cameră.

Sub titlul „Spre o chimie ecologică", profesorul Jacques Livage de 
la Universitatea Paris—VI publică in suplimentul tehnico-științific al 
ziarului ..Le Monde“ un interesant articol cu privire la perspectivele 
chimiei organice. Subliniind că aceasta joacă un rol-cheie in lumea 
modernă, autorul relevă că. in țările bogate, realizările industriale 
obținute prin aplicarea acestei științe s-au bazat pină acum pe materii 
prime scumpe, epuizabile și poluante. îndeosebi, in condițiile actuale, 
cind preturile acestor materii prime au crescut pe piața mondială, de
vine imperios necesar ca cercetările să fie concentrate in direcția des
chiderii unor căi noi in chimie care să ducă la transformarea unor 
materii prime ieftine și abundente, cum sint aerul și apa. în produse 
utile, prin procedee noi, revoluționare, pe care însăși natura le re
comandă.

„DACIADA" 
-o competiție 

pentru toți
A început ediția de iarnă

Duminică. 6 noiembrie. în intreaga 
tară s-a dat startul întrecerilor din 
cadrul ediției de iarnă a competiției 
naționale „Daciada". Acest eveniment 
sportiv deosebit a fost marcat prin 
ample manifestări si demonstrații 
sportive organizate în toate locali
tățile.

In Capitală au participat la între
cerile inaugurale mai multe mii de 
tineri.

La Institutul politehnic a avut 
loc. în organizarea C.M.E.F.S.. a Co
mitetului municipal al U.T.C. si a 
Consiliului municipal al organizației 
pionierilor, manifestarea centrală a 
zilei. în program fiind cuprinse în
treceri Ia tenis de masă, simultane 
de șah si „Crosul de toamnă al stu
denților".

Concursul de cros, la startul căruia 
s-au aliniat 1 500 de tineri si tinere, 
a fost cistigat de Viorica Stanciu 
(Facultatea de mecanică) — la fete, 
și de Dumitru Andronic (Facultatea 
T.C.M.) — la băieți.

în. sălile de la Facultatea T.C.M.. 
peste 150 de iubitori ai șahului au 
participat la simultane date de cu
noscuti maeștri internaționali si 
maeștri. Cel mai tinăr concurent — 
Serban Stănășilă, în virstă de 6 ani. 
elev in clasa I la Liceul industrial 
„D. Petrescu" — a fost și performe
rul acestor simultane, reușind să ob
țină victoria in fata maestrului Parik 
Ștefanov. finalist al campionatului 
național al seniorilor. Cistigătoarea 
campionatului republican de sah 
prin corespondentă al pionierilor, 
Mădălina Stroe. în virstă de 9 ani. 
de la Liceul „C. A. Rosetti". a obți
nut remiza în partida cu maestrul 
Aurel Urzică, fost campion national. 
Rezultate bune au mai obtinut Vasile 
Heretoiu, student în anul II la Fa
cultatea de mecanică agricolă — 
remiză în l'ata maestrului interna
țional D. Drimer. Ștefan Suruceanu 
(Facultatea de energetică), care l-a 
învins pe maestrul Vasile Georgescu, 
și C.„>ian Aldea. elev al Liceului 
sanitar r. 1. — remiză cu maestrul 
Paul V&culescu.

De asemenea, la cluburile tinere
tului din Capitală, deschiderea edi
ției de iarnă a „Daciadei" a prilejuit 
întreceri la sah si tenis de masă, 
printre învingători numărindu-se 
Viorica Marinescu (Lie. „Matei 
sarab"). Ovidiu Zaharia 
Neculce"), Daniel lonită 
nr. 22) si Mariana Leca 
nr. 111).

Tot in Capitală s-a disputat dumi
nică si cea de-a 25-a ediție — jubi
liară — a competiției de mars do
tată cu „Cupa Gloria", 
căreia au fost prezenți 
sportivi. Au cistigat : 
Emilian Zaharia (Asoc. 
juniori mici : Gheorghe Frăcăteanu 
(Asoc. Sp. P.T.T.) : juniori mari : 
Georgian Borea (Metalul) : seniori : 
Nicolae Maxim (Olimpia). Tn cursa 
rezervată „veteranilor", victoria a re
venit lui Marin Babaraica (Dinamo).

TRICOLORII ÎN ARENĂ

De la „Trofeul Carpați*4
la mondialele de handbal feminin

vremea

(Lie. 
(Lie.
(Sc.

Ba- 
..Ion 
ind. 
gen.

la startul 
peste 125 de

incepători :
Sp. P.T.T.) :

Potrivit bunului obicei de a se 
programa asemenea turnee în cite 
unul din marile orașe ale tării, con
tribuind astfel la popularizarea și 
dezvoltarea handbalului, de data a- 
ceasta sarcina si Plăcerea organiză
rii competiției „Trofeul Carpați" la 
handbal feminin au revenit Bacău
lui. Iar gazdele au asigurat compe
tiției. pe tot parcursul desfășurării 
ei. cele mai bune condiții, un cadru 
și o ambiantă cu adevărat de nivel 
internațional.

La Bacău au participat, după cum 
s-a mai anuntat. sase formații femi
nine. clasate astfel in final : 1. Iu
goslavia (fostă campioană mondială, 
venită la acest turneu cu lotul cel 
mai valoros pe care il poate alinia 
la ora actuală). 9 puncte ; 2. Româ
nia. 8 puncte ; 3. România tineret 
(de fapt, junioarele noastre distinse 
recent cu medalia de 
diatelor). 5 puncte ; 
(campioană olimpică, 
lipsit însă jucătoarele
Kiev), 3 puncte ; 5. Bulgaria (in e- 
vident progres). 3 puncte ; 6. Nor
vegia (o echipă cu ambiții și posi
bilități pentru viitor). 2 puncte. Cit 
de strînsă a fost lupta sportivă s-a 
văzut pe teren, majoritatea din cele 
15 partide fiind decise abia în ulti
mele minute de ioc. și se vede acum 
în clasamentul final — unde nimeni 
n-a reușit punctajul maxim, unde 
nu mai puțin de cinci formații apar 
cu una sau două egalități, iar ultima 
clasată are golaveraj mai bun decit 
alte două competitoare care o preced.

Evident. în ceea ce ne privește, 
consemnăm cu satisfacție faptul că 
ambele noastre reprezentative au 
urcat pe podiumul de premiere al 
„Trofeului Carpați". cuvinte de lau
dă cuvenindu-se, mai ales, pentru 
talentata și inimoasa echipă de ju
nioare. în același timp însă, nu pu
tem să nu ne manifestăm regretul 
că turneul n-a fost cîștigat de hand
balistele noastre, ci de cele iugosla
ve — mai tehnice, mai puternice și 
mai bine pregătite.

Privit în perspectiva apropiatelor 
mondiale (peste trei sâptămîni se va 
juca in R.F.G. grupa B. menită să 
califice pe primele cinci pentru gru
pa A. programată în decembrie 1978 
în Cehoslovacia). „Trofeul Carpați" 
avea menirea să ofere tehnicienilor 
și conducerii federației noastre de 
handbal un răspuns definitiv în le
gătură cu componenta primei echipe 
naționale. Iar pentru ca testul să 
fie cit mai edificator si să se poată 
prevedea potențialul handbalului 
nostru feminin pină la Olimpiada 
din 1980. echipa senioarelor s-a pre
zentat in turneu numai cu Soos și 
Miklos din „vechea gardă", iar e- 
chipa de junioare a fost lăsată ne
schimbată.

Specialiștii de la federație și de la 
cluburi, veniți anume la Bacău, au 
fost nevoiți să compare cele două 
formații ale noastre in funcție de

bronz a mon-
4. U.R.S.S. 

din care au 
de la Spartak

comportările și rezultatele lor în 
compania echipelor oaspete. Spunem 
astfel pentru că întilnirea directă 
(scor 21—12 pentru senioare) n-a fost 
deloc edificatoare, antrenorii de la 
junioare renunțînd de fapt la lupta 
sportivă și aducind pe teren numai... 
rezervele. In fața celorlalte 4 compe
titoare, prima reprezentativă a obți
nut 6 puncte (golaveraj : 57—51). iar 
cea de junioare 5 puncte (golaveraj : 
60—66). Ambele au jucat in general 
bine trei partide, avînd și cite o evo
luție foarte slabă (in aceeași zi ') : 
prima echipă a arătat o mai bună 
experiență de concurs, cealaltă a eta
lat mai mult talent, mai multă dis
ciplină tactică, orezentind si atuul 
unui scor egal (15—15) cu handbalis
tele iugoslave (la care colegele lor 
mai mari au i' ’ "1
Acum, cei care au văzift turneul au 
păreri diferite : unii ar prefera ca 
la Mondiale să se trimită reprezenta
tiva de junioare — care s-ar putea 
clasa in primele cinci, urmînd ca la 
anul în grupa A și in alte turnee 
ale anilor viitori să se rodeze pentru 
Olimpiada din 1980 : alții spun că nu 
ar trebui riscat, ci ar fi bine să se 
meargă 
zintă un 
lificare.

Există 
dere care ni 
țional. Iată, 
Olimpiadă, a trecut ceva vreme și de 
la Mondialele pentru junioare, se a- 
propie Mondialele mari, iar cele mai 
bune handbaliste sint tot împărțite în 
două loturi — cu antrenori diferiți, 
cu programe de pregătire diferite. Fi
resc și necesar era ca. încă înaintea 
„Trofeului Carpați". să se fi făcut o 
simbioză, astfel incit să se fi pre
zentat Ia acest concurs o echipă na
țională alcătuită intr-adevăr din cele 
mai valoroase handbaliste, care să-si 
omogenizeze jocul pentru grelele în
cercări ce le așteaptă. Așa a procedat 
echipa Iugoslaviei (cea mai bună 
handbalistă de la junioare fiind acum 
conducătoare de joc la senioare) și a 
cîștigat detașat si trofeul și expe
riența necesară. După cum am înțe
les de la factori răspunzători, aceas
tă simbioză se va face. în sfîrsit. 
acum. Dar, pe „scheletul" cărei echi
pe să se „grefeze" cele mai bune ju
cătoare ? Din păcate, și în această 
privință opiniile sint divergente. Mai 
multi tehnicieni preferă, totuși, să 
fie luată ca bază formația de junioa
re. intrucît are mai multe jucătoare 
de valoare și de perspectivă.

Indiferent cum se va hotărî, trebuie 
să fie o hotărire colectivă, care să 
aibă girul majorității celor ce sint 
autorizați, și nu o decizie indi'd- 
daală absolută. cum s-a procedat 
înainte de „Trofeul Carpați". Și mai 
trebuie, bineînțeles, să nu se tergi
verseze lucrurile, căci nu e timp.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și li noiembrie. In țară : Vremea 
se menține relativ caldă, deși tempe
ratura aerului va înregistra o scădere 
ușoară în a doua parte a intervalului, 
în regiunile din vestul și nordul țării. 
Cerul va li variabil, cu înnorări mai 
pronunțate in Banat. Crișana. Transil
vania, Maramureș șl în nordul Moldo
vei. unde local va ploua. In rest, ploi 
izolate și burnițe slabe. Vîntul va 
sufla potrivit, predominind din secto
rul nord-vest. cu unele intensificări 
locale de scurtă durata spre sfirșitul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
cele maxime între 8 și 18 grade. Ceață 
locală. îndeosebi dimineața și seară. 
In București : Vreme relativ caldă, 
cerul va fi temporar noros. favorabil 
burniței. Vini in general slab, ceață 
mai ales dimineața și seara. Tempera
tura ușor variabilă.

Citadinii care duminică se duc să 
respire aerul pur al pădurii își. dau 
oare seama că de fapt ei se plimbă 
in mijlocul celei mai formidabile 
uzine . chimice din lume ? Fiecare 
arbore, chiar fiecare frunză consti
tuie o veritabilă uzină unde se e- 
fectuează una din reacțiile chimice 
cele mai importante : folosinteza,
care transformă molecule simple, 
apa si gazul carbonic din aer. in 
materialele mai elaborate — hidrați 
de carbon. Pe această cale. 100 mi
liarde de tone de carbon sint recu
perate în fiecare an la suprafața 
pămintului. Tot carbonul conținut 
în materia vie. animală și vegetală, 
provine, direct sau indirect, din a- 
ceastă reacție. Pe l’ngă aceasta, u- 
zinele noastre apar derizorii și. to
tuși. ce poate fi mai simplu decit 
fotosinteza ? Aerul și apa sint ma
terii prime abundente : energia este 
pe de-a-ntregul furnizată de razele 
solare. Poluare nu există pentru că 
singurul „deseu" care râmine este o- 
xigenul pe care il respirăm.

Pe de altă parte, omul a creat o 
enormă industrie/ avind drept scop 
transformarea materiilor 
naturale în benzină sau 
plastice. In acest scop. în loc să se 
urmeze calea firească, ce constă 
în a însuma molecule simple si a- 
bundente pentru a fabrica molecule 
mai complexe, se utilizează mate
riale atit de elaborate ca petrolul, 
care se „fărîmițează" în bucăți mici, 
în aceasta constă doar operația de 
cracare, ce se efectuează in rafi
nării. Apoi bucățelele sint utilizate 
în diferite ramuri ale industriei or
ganice si. cind nu se știe cum să 
fie folosite, ele sint arse (flăcările 
care se văd în iurul 
sau sint răspîndite pe 
tul). Se produce, astfel. 
Dă și apare un serios 
tru viitor căci, in citeva ore. se dis- 

care natura le-a 
de ani.
preturilor petro-

trug produse pe 
creat in milioane

Brusca urcare a

pierdut cu 13—19). .

cu echipa mare, care pre- 
plus de siguranță pentru ca-

însă Și 
se 
a

ve-
ra-

un alt punct de 
pare mult mai 
trecut un an de la

G. MITROI

carbonate 
materiale

rafinăriilor) 
șosea (asfal- 
o mare risi- 
pericol pen

lului si problemele politice pe care 
le ridică repartizarea lui inegală pe 
glob au atras atenția 
cestei probleme. Cum nu 
nicidecum chestiunea de a 
ce consumul, privirile se 
spre chimist pentru a-1 ..... ...... ..
ESTE POSIBIL SA SE CREEZE O 
NOUĂ INDUSTRIE CARE SA UTI
LIZEZE MATERIILE PRIME A- 
BUNDENTE ȘI IEFTINE ? Proble
ma a devenit urgentă. Ce răspuns 
i se poate da astăzi ?

De fapt, răspunsul comportă două 
aspecte. Mai întîi. ce materii prime 
pot fi alese si apoi cum să fie ele 
transformate in bunuri de consum ? 
Ca urmare a cercetărilor întreprin
se de specialiști, se pare acum că 
oxidul de carbon (CO) si gazul car
bonic (bioxidul de carbon = COi) ar 
putea să înlocuiască petrolul. Aces
tea sint materii abundente care pot 
fi procurate din aer. din descompu
nerea rocilor calcaroase sau din ar
derea deșeurilor. Se estimează astăzi 
că rezervele in carbon conținute în 
aer și in rocile calcaroase sint 
trei ori mai abundente 
constituite de cărbunele 
petrol și gaz natural).

Și alt avantaj : ciclul 
carbon este extrem de 
refac imediat in cursul 
cărei materii carbonice, 
vele nu riscă să se epuizeze, ceea 
ce nu este cazul la petrol, care are 
nevoie de. milioane de ani pentru a 
se forma din nou.

Sint de prevăzut două etape. Pe 
termen mijlociu, oxidul de carbon 
va lua. treptat, ștafeta : in timp ce, 
pe termen lung, gazul carbonic ar 
putea să devină principalul și chiar 
singurul agent de sinteză organică. 
Acționind asupra apei sau hidroge
nului. aceste gaze ar permite să se 
fabrice produse de bază ale indus
triei organice : carburanți, materia
le plastice si chiar proteine. Oare 
este realizabil acest lucru ? Este po
sibil să se dezvolte o industrie or-

asupra a- 
se pune 
se redu- 
îndreaptă 
întreba :

de 
dccit cele 
fosil (huilă.
oxizilor de 

scurt. Ei se 
arderii ori- 
Deci rezer-

ganică bazată pe oxizi de carbon si 
nu pe petrol

Răspunsul este mai mult decit 
pozitiv. Cu atit mai mult cu cit o 
astfel de chimie a și existat. Ea în
cepuse să se dezvolte incă inainte 
de cel de-al doilea război mondial. 
După război, concurența pe piața 
petrolului a duș la închiderea pe 
rînd a tuturor uzinelor care utili
zau acest procedeu, iar pe plan ști
ințific au fost practic abandonate 
toate cercetările cu privire la reac
tivitatea oxizilor de carbon.

Acum a devenit necesar să se a- 
copere un vid științific de 30 de ani. 
Din fericire, dacă știința a abando
nat unele cercetări, ea a dezvoltat 
in schimb altele si. d aceea, situa
ția nu e atit de sumbră pe cit s-ar 
fi putut crede. Mari pr< 'rese au 
fost obținute în domeniul catalizei 
prin substanțe organo-metalice si în 
cel al activării micilor molecule. 
Rezultatele obținute deschid vaste 
posibilități si acestea nu sint sim
ple utopii sau curiozități de labora
tor. intrucît unele realizări au de 
acum aplicații industriale. De pildă, 
hidroformizarea olefinelor care uti
lizează un amestec de carbon și hi
drogen produce in fiecare an peste 
3 milioane de tone de plastifiante 
și detergent! biodegradabili. De ase- 
menea, pornindu-se de la oxid de 
carbon si ană. s-a ajuns 
brice pahare plastice și 
sintetice.

Trebuie spus că aceste 
privesc deocamdată oxidul de car
bon (CO), care nu se găsește 
stare 
foarte 
toxic). 
(CO.), 
turală 
mult mai indepărtate. Unele reali
zări există, dar cercetările nu datea
ză decit de un deceniu, sint incă li
mitate si se desfășoară îndeosebi in 
laboratoarele sovietice si japoneze. 
Totuși, rezultatele obținute sint pro
mițătoare.

Activarea micilor molecule for
mează în prezent obiectul unui mare 
număr de cercetări. O NOUA CHI
MIE ESTE ÎN CURS DE A SE NAȘ
TE : o chimie care. inspirindu-se 
din procesele naturale, va evita ri
sipa resurselor Terrei. Telul este 
departe de a fi atins, dar problemele 
devin presante si nu este deloc u- 
topie de a ginții că. in secolul al 
XXI-lea, aerul și apa vor înlocui 
petrolul.

să se fa- 
cauciucuri

realizări

în 
naturală (ceea ce, de altfel, e 
bine, căci e un gaz foarte 
Cit privește gazul carbonic 
care se găsește in stare na
și nu e toxic, speranțele sint

Produse și soluții tehnologice
cu eficiență superioară cinema

(Urmare din pag. I)

alungă

cadrul 
reușim

constructoare
din institut

feritele întreprinderi 
de mașini. Lucrătorii 
merg in întreprinderi si montează 
diferite tipuri de aparate de măsură 
si control pe utilai, pe mașină. Mun
citorul din întreprindere se convinge 
astfel singur, urmărind aparatul res
pectiv, de avantajele lui. De ase
menea. am initiat cursuri speciale 
de folosire a produselor noi.

3). In eforturile noastre de scurtare 
a termenelor de asimilare am fost 
permanent sprijiniți de intrenrinde- 
rea de profil, pe a cărei platformă 
ne aflăm integrați. Totuși, sintem 
confruntați cu sarcini tot mai mari, 
întreprinderea are nevoie de specia
liști si stagiarii sint. atrași de mun
ca în producție si 
întreprindere. Dar 
pregătim schimbul 
dem că forurile în 
ducă o politică mai precisă în pro
movarea tinerelor cadre de cerce
tători. în sensul ca. dună terminarea 
stagiului de 3 ani in producție, cei 
cu aptitudini reale in acest domeniu 
să fie atrași spre 
cetare.

rămîn deci în 
institutul ? Cum 
de miine 7 Cre- 
drept ar trebui să

munca de cer-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Intr-un meci international 

amical de handbal feminin, disputat 
in localitatea vest-germană Gu- 
enzberg. selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 17—14 (10—5) for
mația R.F. Germania.
• In cadrul turneului international 

3e fotbal de la Budapesta, rezervat

echipelor de tineret, selecționata ora
șului Budapesta 
de 5—1 
Belgrad.

• Ad
naiului 
patinai

(3-0)
a întrecut cu scorul 
formația orașului

încenut 
concurs 
artistic

întrecerile t.raditio- 
international de 
pentru „Trofeul

Richmond". în 
minină. dună 
impuse si a 
conduce patinatoarea americană Pris
cilla Hill — 62.52 puncte, urmată in 
clasament de Kristina Wegelius 
(Finlanda) — 60.96 puncte si Kim 
Alletson (Canada) — 59.28 puncte.

proba individuală fe- 
executarea figurilor 
programului ..scurt".

gie electrică. Amplasat la marii con
sumatori industriali de energie, oe 
utilaje si in clădiri, la iluminatul 
public, la sobele electrice etc., el in- 
trerupe în mod automat, programat, 
iluminatul sau înregistrează consu
mul în mod diferențiat (zi. noapte) 
de energie electrică. Termenul de 
realizare a acestui nou produs a fost 
redus la jumătate datorită colaborării 
efective cu întreprinderea în incinta 
căreia ne aflăm.

Cu toate acestea, institutul își are 
si propria sa activitate de producție. 
Astfel, lucrătorii din institut au rea
lizat în activitatea de producție ki cu 
termene devansate dispozitive de. 
control a calibrelor pneumatice. Pină 
la trecerea acestor diapozitive in fa
bricația unei întreprinderi, institu
tul este solicitat de diferiți benefi
ciari. cererile pentru anul viitor fiind 
de peste 5 000 bucăți. Asemenea ce
reri ne bucură, ne dau satisfacția că 
putem oferi produsele de care este 
nevoie si ne străduim ca ele să fie 
nu numai de calitate, dar să 
la beneficiar cit mai repede.

2). Prin realizarea, deci. în 
institutului a unor produse
să oferim mai repede beneficiarilor 
aparatele de măsură si control sau 
sculele, materialele si dispozitivele 
de care au nevoie pentru urmărirea 
si asigurarea calității in diferite în
treprinderi constructoare de mașini. 
Faptul că institutul se află amplasat 
de citiva ani ne platforma întreprin
derii ne-a aiutat să stabilim direct 
legătura cu muncitorii din unitatea 
respectivă, să ne sfătuim tot timpul 
cu specialiștii din producție încă de 
la conceperea unui nou produs. Ne 
consultăm si împreună cădem de 
acord asupra fiecărei etape de lucru.

In ai doilea rînd. trebuie să ară
tăm că în scurtarea ciclurilor de 
cercetare-producție sintem mult a- 
jutati de baza materială bună a 
institutului, am putea spune, chiar 
model. Am realizat foarte multe 
din aparatele necesare cercetării si 
proiectării proprii prin autodotare 
(de pildă standul de verificare ter
minat recent ne permite să asigu
răm produselor noastre calitatea ce
rută. adică cea mai bună).

Considerăm că in ultimul timp am 
întreprins o serie de acțiuni bune si 
in ce privește întărirea legăturii 
noastre directe cu beneficiarii — di-

PARASCH1V,
Institutului
și proiectări

Dr. inq. 1L1E
directorul 

de cercetări 
pentru minereuri și metalurgie 

neferoasă Baia Mare:

Prioritate absolută 
tehnologiilor și utilajelor 
care să asigure o înaltă 

valorificare a minereurilor
1—2). Institutul nostru si-a inten

sificat preocupările pe linia elabo
rării si realizării unor tehnologii si 
utilaie care să permită atingerea 
unor parametri înalti în valorifica-

In 
se 

mai

rea resurselor de minereuri, 
centrul atenției specialiștilor 
află realizarea în termene cit 
scurte a unor produse noi. utilaie si 
instalații cu randament sporit si cu 
gabarit redus, deci cu un consum de 
metal mai mic. a unor soluții de fo
losire avantaioasă a înlocuitorilor, 
tehnologii si metode de exploatare si 
preparare a minereurilor de mare 
randament. Pentru reducerea duratei

de cercetare, colectivul I.C.P.M.M.N. 
a luat măsuri organizatorice de fo
losire intensivă, a instalațiilor de la
borator și stații pilot, de inlocuire a 
unor lucrări sau etape de durată cu 
metode mai operative, de imbunăfâ 
tire a dotării laboratoarelor si in
stalațiilor pilot. în special prin auto- 
utilare.

Colectivul de cercetători si proiec- 
tanti 
gaiat 
teze 
teme 
de proiectare, 
de 36 de luni, 
predat inainte 
de cercetare si 
tare, totalizind 
luni. Este vorba de lucrări ce pri
vesc o tehnologie dc preparare pen
tru un minereu cuprifer, realizată cu 
6 luni mai devreme, de valorificarea 
unor zguri metalurgice cu o lună 
înainte de termen, de elaborarea 
unor tehnologii de exploatare si pre
parare a zăcămintelor de minereuri 
de manaan din zone noi. tot cu re
ducere de o lună si altele. Și in 
domeniul asimilării utilaielor preo
cupările pentru reducerea duratei 
de executig au fost concretizate in 
fapte, ceea ce contribuie la accele
rarea mecanizării si automatizării lu
crărilor miniere si de Dreoarare a 
minereurilor. în acest domeniu s-au 
predat înainte de termen 8 lucrări 
cu o reducere totală a termenelor de 
10 luni.

3). In mai multe cazuri cercetarea 
ar putea să dureze mai puțin dacă 
ar exista De tară o bază de aprovi
zionare a 
cercetarea 
mente de 
mici : ori 
nrovizionarea cu cele necesare să tie 
foarte greoaie. De asemenea, ar fi 
foarte utilă organizarea folosirii în 
comun a unor mijloace materiale si 
aparaturi, care la unitățile de cer
cetare nu au utilizări permanente 
Totodată. întimoinăm greutăți în pri
vința documentării. Dună părerea 
mea. ar fi bine ea forurile în drent 
să examineze oportunitatea asigură
rii în bune 
în unitățile 
tehnologică

din institutul nostru s-a an
ca in acest an să scur- 

durata de execuție la 26 de 
de cercetare si documentație 

totalizind o reducere 
Pină în prezent s-au 
de termen 8 lucrări 
18 lucrări de proiec- 
o reducere de 36 de

cercetării. Se cunoaște că 
utilizează multe sorti- 

materiale si in cantităti 
tocmai aceasta face ca a-

condiții a d<v‘V''V"-i<5>'h 
de cercetare și inginerie 
de cerceta re-proiectare. ‘
Opinii consemnate de 
Elena MANTIJ și 
Gheorqhe SUSA

• Piesa neterminală pentru pia
nina mecanică : Patria — 9,30;
12 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Călugărul misterios (film în
relief) : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mark polițistul : 
8,43; 10,30; 12,30; 14.30;
20.30. FESTIVAL — 9;
IS; J8.15 '
13,30: 13,45;
• Regăsire
11,30; * "
VIȚA
20,15,
15,30:

SCALA - 
16,30; 18,30; 
11,15; 13,30;

20,30, FAVORIT - 11,15; 
18; 20,15.
CENTRAL — 9,15 ; 

13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
___  17,45; 7
• Surîsul mamei : LUCEAFĂRUL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30,
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30. 
Călina Roșie — 18; 20 : DOINA.
• Ținutul uitat de timp : FERO
VIAR — 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 
20,30. MELODIA - 9: 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20.30, GLORIA — 9:11.15; 
13 30; 15.45; 18: 20,15.
• Iarna bobocilor : GIULEȘTI — 
9; 11; 13.15; 13.30: 17.45; 20. AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.15. ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.
• Johnny chitară :
—9; 11,15; -----  ”
TOM1S —
• Rocky 
9.30; 11,30; 13.45: 16; 18.15: 20,30.
O Rocco si frații săi (ambele se
rii) • ...........’ -------- -16.15.
cristalului
• Comoara din
BUZEȘTI — *'■ 
18: 20,15,
• Din lumea 
EFORIE — 
18,15: 20.30.
• Veronica se întoarce — 10; 12,
Atentatul de la Sarajevo — 15; 
17.30: 20: BUCEGI.
• Căpitan la 15 ani: FLAMURA
— 9: 11.15; 13,30: 15.45: 13; 20.15, 
VOLGA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
• Corsarul negru: LIRA — 9.30;
12,15; 16; 19,15.
• Marele singuratic: DRUMUL
SĂRII — 16: 18: 20.
• Făgăduiala: COSMOS — 9.30:
15.30: 19. FERENTARI - 9,30; 11,45: 
14; 16.15; 19.30.
• Pușca veche — 10: 12: 14. Chi
rurgii - 16; 18; 20: COTROCENI.

20.

EXCELSIOR 
13,30: 15,45; 18: 20.13.
9: 11.30; 14: 16,30: 19.

CASA FILMULUI —

9.45. Mutră nostima — 14; 
Cursa — 18,30, Structura

20.30: CINEMATECA, 
lacul <le argint: 

9; 11.15; 13.30; 15,45;
filmului de altădată: 

9; 11.13; 13,30; 16;

teatre

• „PLATFORME ZBU
RĂTOARE". Vehiculele amfi- 
bii, in stare să se deplaseze 
pe apă. cit și pe uscat, vor 
veni, in opinia specialiștilor 
vietici. principalul mijloc 
transport ce va fi utilizat în 
nerea in valoare a rezervelor de 
țiței și gaze din Siberia de vest. 
Două tipuri de asemenea vehi
cule pe pernă de aer. „Orion" și 
„Zarnița". au fost experimenta
te deja în Siberia. Noile mijloa
ce de transport, adevărate „plat
forme zburătoare", pot trans
porta 40 de tone, precum și 
pasageri. Ele pot prelua bunu
rile descărcate din nave anco
rate în zone fără amenajări por
tuare.

atit 
de- 
so- 
de 

pu-

• CELULOZĂ ÎN
SPAȚIU ? Doi cercetători de

la universitatea din Cardiff 
(Anglia) au anuntat că au des
coperit celuloză in spațiul inter
stelar. Ei au pornit de la con
siderentul că fiecare moleculă 
emite unde radio cu frecvente 
specifice — un fel de semnă
tură — detectabilă cu aiutorul 
radiotelescopului... O serie de 
cercetători au semnalat încă 
mai demult prezența a zeci de 
molecule in vidul galactic. Ast
fel. se găsiseră în spațiul inter
stelar nori de formaldehidă — 
moleculă fragilă care prezinte 
însă si proprietatea de a se uni 
în lungi lanțuri, mult mai rezis
tente. Aceste lanțuri pot să se 
închidă, formînd inele, respec
tiv celuloză care constituie te
melia pereților celulari ai 
telor. Recenta detectare a 
trului celulozei ar putea 
la ipoteza potrivit căreia 
loza produsă în spațiu

plan - 
șpec- 
duce 
celu-

circulă.

asteptind o planetă ospitalieră 
unde ea să se depună pentru a 
da naștere vieții. Unii specialiști 
consideră însă că teoria potri
vit căreia viata ar veni din spa
țiu nu ara temei, intrucît pen
tru moment nu se poate vorbi 
decit de o „celuloză ipotetică", 
mai exact de un spectru asemă
nător acestei substanțe.

• PENTRU SĂNĂTA
TEA COPIILOR. Cel de’al 
doilea război mondial a secerat 
10 milioane de vieți de copii, 
dintre care peste două milioane 
polonezi. în amintirea acestora, 
în Polonia s-a hotărit. ridicarea 
unui monument, dar de un gen 
deosebit. Este vorba de Centrul 
de sănătate pentru eonii ce se 
va amenaja în apropierea Var
șoviei. De la lansarea acestei 
initiative. în urmă cu patru ani.

DE PRETUTINDENI
fondul destinat construcției este 
alimentat prin sume dc bani 
sosite din toate colturile tării, 
pracum si din alte tari ale lu
mii. Clădirea de 13 etaie 
cuprinde un spital cu 430 
paturi, o policlinică, o secție 
diagnosticare, ambulatorii,
hotel cu 200 de paturi pentru 
mame. Anual vor fi tratati aici 
6 000 de eonii si peste 60 000 vor 
putea primi consultații ambu
latoriu.

va 
de 
de 
un

• MIMETISM MOLE
CULAR. La recenta întilmre 
de la Bichat a gastroenteroloai- 
lor francezi s-a semnalat ivirea 
unei noi speranțe in tratarea

radicală a ulcerului, prin elabo
rarea de către biochimisti a 
unui nou produs, cimetedina. 
Este vorba de o moleculă me
nită să „însele" mecanismul 
secrețiilor acide care lezează 
mucoasa stomacală. orovocmd 
ulcerele. Ținind seama de faptul 
că secretarca de acid clorhidric 
este controlată de un neuro- 
transmitător — histamina — 
specialiștii au pus la punct mo
lecule analoge histaminei, su
ficient de asemănătoare pentru 
a se adapta receptorilor, dar si 
suficient de diferite pentru a nu 
mai declanșa secreția acidă. Re
zultatele bune obținute in expe
rimentarea acestui produs par 
să dovedească, potrivit specia
liștilor. valabilitatea mimetis
mului molecular in repararea 
sau suprimarea dezordinilor bio
chimice din organismul uman.

• AUTOMOBILE DIN 
GRAFIT. Uzinele americane 
Ford testează în prezent un pro
totip de mașină la care carose
ria. motorul și cutia de viteze 
sint confecționate din fibre de 
grafit, un material ușor si rezis
tent. Ca urmare, mașina cintă- 
rește cu 25 la sută mai puțin 
decit un vehicul obișnuit și con
sumă mai putină benzină. Noul 
prototip este menit să deschidă 
„generația mașinilor ușoare", pe 
care uzinele Ford vor încerca 
să le desfacă pe piața mondială 
in deceniu! următor.

• VEDERE CU AJU
TORUL SUNETELOR. 
specialist britanic a inventat un 
mic aparat de dimensiunile 
unei perechi de ochelari care 
va permite în curind orbilor să

„vadă" ceea ce se află în iurul 
lor cu aiutorul vibrațiilor so
nore. La fel ca sistemul de 
orientare nocturnă al liliecilor, 
aparatul emite ultrasunete, apoi 
transformă ecourile primite de 
la diverse obiecte în vibrații so
nore perceptibile de urechea 
umană. Un antrenament dirijat 
potrivit va permite ameliorarea 
infirmității gratie acestui inge
nios aparat.

• CERCETAREA APE
LOR CURGĂTOARE. Oa
menii de stiintă azerbaidiem au 
initial cercetarea a peste o mie 
de riuri din Uniunea Sovietică 
in scopul de a determina even
tualele schimbări intervenite în 
calitatea apei. O atentie deose
bită se acordă riurilor pe malu
rile cărora au fost construite in 
ultima vreme întreprinderi.

• Teatrul Național București (sala 
mare) • Un fluture pe lampă —
19.30, (sala mică) : Viața unei fe
mei — 19,30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concert 
de muzică sovietică — 19.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul ,,Lucia Șturdza Bu- 
lanclra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Pelicanul — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări** — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie - 19,30. 
(sala Studio) : Nu am încredere 
in bărbați
• Teatrul Ciulești : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzieal ,,C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30. (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — io.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile mînzului — 
17.
• Circul București : Super circ
— 19.30.

19.
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A 60-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — In 
Plata Rosie s-au desfășurat luni tra
diționala paradă militară si demon
strația oamenilor muncii din Mos
cova. organizate cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a 'Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

La tribuna centrală a Mausoleului 
„V. I. Lenin“ se aflau tovarășii Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Alek
sei Kosîghin. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., alti conducători sovietici 
de partid si de stat.

în tribună s-au aflat tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, mem
bru al delegației de partid si de stat 
române, conducători ai delegațiilor 
de partid, de stat si guvernamentale 
din țări socialiste, șefi ai delegați
ilor mior partide comuniste si mun
citorești. alti oaspeți de peste hota
re sosiți la festivități.

La sărbătorirea celei de-a 60-a a- 
niversări a Revoluției din Octombrie 
au fost prezenti. de asemenea. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică, membri ai delegației de 
partid și de stat române, precum și 
reprezentanți ai Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist. Aso
ciației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S. — și ai organizațiilor po
litice, obștești și de masă din Româ
nia.

Recepția de la Palatul Congreselor din Kremlin
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice. Pre
zidiul Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri ale U.R.S.S. au ofe
rit. luni după-amiază. la Palatul 
Congreselor ’in Kremlin, o recepție 
cu prilejul aniversării a sase dece
nii de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Au participat L. I. Brejnev. A. N. 
Kosîghin. alti conducători de partid 
Si de stat sovietici.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Andrei și Gheorghe 
Badrus — membri ai: delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, membrii celorlalte de

Decernarea premiilor de stat pe 1977
In Uniunea Sovietică au fost de

cernate premiile de stat pe 1977. In 
domeniul științei și tehnicii au fost 
acordate premii de stat pentru o se
rie de lucrări consacrate soluționării 
unor sarcini . actuale ale progresului 
tehnic : proditcțllî pe scară largă a 
Instrumentelor cil diamante, construi
rea spărgătorului de gheață atomic 
„Arctica". Printre laureații premiu
lui in domeniul literaturii, artei și

Viața confirmă justețea concluziilor Congresului al Xl-lea
1. AFIRMAREA CURSULUI NOU ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
„Schimbările care au loc pe plan internațional deschid noi 

perspective de transformare revoluționară a societății, duc la inten
sificarea luptei maselor populare pentru apărarea intereselor lor e- 
conomiee, sociale și naționale, a democrației, amplifică lupta îm
potriva politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru eliberarea națională și so
cială, pentru o lume a păcii și colaborării între popoare".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul C.C. la cel de-a! XI-lea'Congres

Pe baza unei aprofundate analize 
științifice. în spiritul. concepției ma
terialismului dialectic și istoric, al 
dezvoltării contemporane. Congresul 
al Xl-lea a pus pregnant în evidență 
marile transformări revoluționare, na
ționale si sociale, care se produc in 
viata internațională, mutațiile adinei 
în raportul mondial de forțe —apre
ciind că principala direcție a aces
tor schimbări constă in afirmarea 
voinței popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste de dominație, de 
forță si dictat, de a se dezvolta li
bere, deplin stăpine pe destinele lor, 
într-un climat de destindere. secu
ritate Sl colaborare. Justețea, clarvi
ziunea acestor aprecieri, care funda
mentează si determină orientările si 
acțiunile politicii externe a partidu
lui si statului nostru, imprimindu-i 
un caracter realist, constructiv si efi
cient au fost pe deplin confirma
te de viată, de practica relațiilor 
internaționale — asa cum o arată 
concludent evenimentele, procesele si 
fenomenele petrecute in cei trei ani 
care au trecut de la congres.

In această perioadă, realizările re
marcabile obținute de tarile socialis
te in dezvoltarea lor economică si 
socială, ca si in promovarea înțe
legerii si colaborării internaționale ; 
afirmarea crescindă pe arena inter
națională a statelor nealiniate. în ge
neral a noilor state independen
te : avîntul mișcărilor de eliberare 
națională : intensificarea luptei for
țelor revoluționare, progresiste, de
mocratice — iată tot atitia factori 
care au accentuat premisele exis
tente pentru noi prefaceri înnoitoare 
ne olanul fiecărei tari. Dentru dez
voltarea unor relații interstatale sl 
a unei politici noi. democratice, in 
concordantă cu cerințele cauzei păcii 
si progresului.

Asa cum se știe. Congresul al 
Xl-lea a relevat că. drept rezultat 
al schimbărilor care au avut Ioc în 
viata internațională, s-a inaugurat 
un curs nou. pozitiv. îndreptat sure 
destindere si colaborare internaționa
lă — remarcind. totodată, că acest 
curs este abia la început, incă fra
gil. periclitat de forte ostile, si că

In tribunele amenajate în Piața 
Roșie se aflau veterani ai P.C.U.S., 
reprezentanți ai muncitorilor și ță
ranilor din republicile unionale, oa
meni de știință și cultură, coman
danți militari si cosmonauti sovie
tici. Erau, de asemenea, prezenti șefi 
ai misiunilor diplomatice si atașați 
militari acreditați la Moscova.

Mareșalul. Uniunii Sovietice Dmi
tri Ustinov, ministrul apărării al 
U.R.S.S.. a trecut în revistă unită
țile aliniate în Piața Roșie. după 
care a urcat la tribuna mausoleului 
Si a rostit o cuvintare.

A urmat, apoi, defilarea elevilor- 
ofiteri ai academiilor și școlilor su
perioare militare, a formațiunilor 
batalioanelor de gardă. infanterie 
marină, ale unităților de tancuri, 
moto-mecanizate. artilerie si rache
te si ale altor tipuri de arme.

Parada militară a fost urmată de 
demonstrația sportivilor.

Prin Piața Roșie au trecut. în con
tinuare. coloanele de oameni ai 
muncii din întreprinderile si institu
țiile economice și social-culturale 
din Moscova, care au înfățișat, prin 
grafice, panouri și care alegorice, 
principalele realizări din anii puterii 
sovietice, succesele dobîndite în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie. Participants la de
monstrație purtau pancarte cu lo
zinci exprimînd voința oamenilor 
muncii de a transpune în viată ho- 
tărîrile Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S., mesaje de salut adresate 
popoarelor din țări socialiste, precum 
si mesaje de prietenie și solidaritate 
cu lupta popoarelor pentru libertate, 
independentă națională, progres so
cial, pentru instaurarea unui climat 
de pace, securitate si colaborare în 
întreaga lume.

legații. oaspeți străini, invitat! Ia 
festivitățile ocazionate de sărbători
rea evenimentului.

Lă recepție âu fost prezenti vete
rani ai P.C.U.S. și ai Revoluției din 
Octombrie, reprezentanți ai vieții 
politice și obștești sovietice, cosmo
nauti. oameni de stiintă si cultură.

Tovarășul Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a salutat cordial 
delegațiile din țări socialiste. din 
alte state, prezente la solemnitățile 
organizate în cinstea zilei de 7 No
iembrie.

arhitecturii se află scriitorii Iuri 
Bondariov și Valentin Rasputin, 
compozitorii Mihail Matusovski și 
Revaz Laghidze. Au fost decernate, 
de asemenea, premii de stat unui nu
măr de 178 de fruntași in producție 
și inovatori, cîștigători ai întrecerii 
socialiste desfășurate in cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

tocmai de aceea se impune conju
garea eforturilor nentru a-I conso
lida, a-1 face să devină ireversibil. 
Aprecieri de o neștirbită valabilitate.

Evenimentul cel mai caracteristic 
pentru noul curs l-a constituit, 
neîndoielnic. Conferința pentru secu
ritate si cooperare în Europa. Incu- 
nunind un sir de evoluții pozitive 
în viata continentului, adoptarea si 
semnarea, la Helsinki, a Actului fi
nal al conferinței au deschis ample 

perspective pentru dezvoltarea unor 
relații noi. de încredere si colabo
rare intre statele participante. In pe
rioada „post-Helsihki" s-au realizat 
în acest sens anumite progrese — ca, 
de pildă, in ce privește colaborarea 
economică : dar. in general, s-a făcut 
prea puțin pentru traducerea în viată 
a Actului final, ca tot unitar si indi
vizibil. Tocmai de aceea România — 
al cărei aport la elaborarea documen
tului, ca și la generarea a ceea 
ce s-a denumit ..spiritul de la Hel
sinki" este bine cunoscut si apreciat 
— consideră că reuniunii în curs 
de desfășurare de la Belgrad îi re
vine misiuneg de a impulsiona trans
punerea în viată a angajamentelor a- 
sumate prin Actul final, de a adopta 
noi măsuri concrete pe toate planu
rile — politic, economic, cultural si. 
mai cu seamă, măsuri pe planul 
dezangajării militare, fără de care 
nu poate fi vorba de o reală des
tindere si securitate De continent

Din lucrările reuniunii reiese, ca 
element pozitiv, că modul de a con
cepe securitatea ca un proces gra
dual, neîntrerupt, și necesitatea con
tinuității Conferinței general-europe- 
ne — idei susținute de la început de 
România și formulate de Congresul 
al Xl-lea — s-au impus efectiv, au 
avut ciștig de cauză, manifestindu-se 
de pe acum un larg consens in legă
tură cu faptul că actuala reuniune va 
fi urmată de altele, fiecare mareînd

Discuțiile din cadrul ON U. evidențiază:

Necesitatea urgentă a unor acțiuni 
energice de dezarmare

Un proiect de rezoluție difuzat de delegația română 
la care s-au alăturat și alte state

NAȚIUNILE UNITE 7. — Trimisul 
nostru special transmite : După cum 
s-a anuntat. unul din cele 17 puncte 
privind dezarmarea de pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale se referă la consecințele eco
nomice si sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității mon
diale — așa cum sint ele expuse în 
raportul pe această temă al secreta
rului general al O.N.U.. elaborat de 
un grup de experti. sub președinția 
unui reprezentant al tării noastre, 
documentul însuși fiind rezultatul 
unei initiative luate de România cu 
șapte ani în urmă. în dezbaterile din 
Comitetul politic, delegatul român a 
menționat caracterul tehnologic tot 
mai accentuat al cursei contempo
rane a înarmărilor, arătind că noul 
raport demonstrează că această 
caracteristică complică substanțial 
ecuația dezarmării și amplifică în 
mod serios consecințele nefaste po
litice. economice si sociale ale cursei 
înarmărilor, atît Ia nivel național, 
cit și la nivel international, necesi
tatea urgentă a întreprinderii unor 
acțiuni energice de dezarmare apă- 
rînd. astfel, fără echivoc.

Calitatea analitică, profunzimea 
concluziilor și pertinența recomandă
rilor fac din acest studiu un valoros 
document — a relevat vorbitorul.

★
în această ordine de idei, delega

ția română la actuala sesiune a 
Adunării Generale a difuzat un pro
iect de rezoluție, la care s-au alătu
rat o serie de alte țări, și care ex
primă profunda îngrijorare pentru 
faptul că, în ciuda repetatelor cereri 
ale Adunării Generale de a se adop

Reuniunea general-europeană de la Belgrad
Teme prioritare propuse de România pentru dezvoltarea 

cooperării în domeniul protejării mediului ambiant
BELGRAD 7. — Trimisul special 

Agerpres transmite : Luni au con
tinuat la Belgrad lucrările reuniu
nii reprezentanților țărilor partici
pante la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa. In or
ganul de lucru privind cooperarea 
în domeniile economiei, științei, teh
nicii si mediului înconjurător, tema 
discuțiilor s-a referit la activitatea 
întreprinsă după semnarea Actului 
final pentru dezvoltarea cooperării 
bilaterale și multilaterale în dome
niul protejării mediului ambiant.

Luînd cuvintul în cadrul acestor 
discuții, reprezentantul tării noastre 
a arătat că în România problema 
protejării mediului înconjurător a fă
cut si face obiectul unor măsuri a- 
doptate pe plan legislativ si tehnic. 
Convinsă de utilitatea cooperării, de 
necesitatea participării la examina
rea si rezolvarea practică, sub ra
port tehnic, a problemelor complexe 
care se pun în domeniul mediului 
înconjurător, a adăugat el. România 
a initiat acțiuni care s-au materiali
zat în încheierea de acorduri, con

al Partidului Comunist Român)

o treaptă spre obiectivul final : o Eu
ropă pașnică si prosperă.

In. anii care au trecut de la Con
gresul al Xl-lea. a devenit o 
convingere tot mai răsnindită 
aceea că procesul destinderii va 
rămine limitat si precar dacă nu 
va fi extins la toate zonele geogra
fice. Din acest punct de vedere, este 
pozitiv că au continuat să se dez
volte relațiile economice, politice, 
tehnico-știintifice dintre țări de pe 

toate continentele, fără deosebire de 
orinduire socială, concomitent dobin- 
dind o tot mai largă recunoaștere 
internațională acele principii funda
mentale în stare să asigure vitalita
tea unor astfel de relații — egalita
tea. respectul independentei si suve
ranității naționale, nerecurgerea la 
forță si la amenințarea cu forța. Sint 
acele principii pentru a căror gene- 
ralizare România a militat cu con- ’ 
secvență, — asa cum o arată si nu
meroasele documente comune sem
nate înainte si dună Congresul alȘy 
XI-iea cu diferite state — mari, mij
locii si mici — de ne toate conti
nentele. Astăzi nimeni nu mai poate 
nega importanta si rolul acestor prin
cipii. subliniate ferm de Congresul al 
XI-iea — deși de la recunoaștere la 
aplicarea lor riguroasă în viată mai 
este citeodată o distantă apreciabilă, 
persistînd încă practici discriminato
rii. restricții, presiuni economice și 
politice, ingerințe de natură să pre
judicieze cursul destinderii.

în același timp, lucrările O.N.U., 
documentele unor reuniuni interna
ționale la nivel înalt arată că a ciști- 
gat teren si convingerea că procesul 
destinderii implică, in mod necesar, 
democratizarea relațiilor internațio
nale. Insuccesul unor negocieri pur
tate în cerc restrîns. faptul că ele au 
fost aduse. în cele din urmă, la 
O.N.U. atestă justețea concluziei 
Congresului al Xl-lea potrivit că

ta măsuri efective pentru încetarea 
cursei înarmărilor, această cursă, in 
special a armamentelor nucleare, 
continuă intr-un ritm alarmant, ab
sorbind imense resurse materiale și 
umane, necesare dezvoltării econo
mice și sociale a tuturor țărilor și 
constituind o gravă primejdie Ia a- 
dresa păcii și securității mondiale.
„Subliniind că dezarmarea consti

tuie o problemă care preocupă toate 
statele, proiectul de rezoluție expri
mă speranța că raportul secretarului 
general va contribui la concentrarea 
atenției viitoarelor negocieri cu pri
vire la dezarmare asupra dezarmării 
nucleare și asupra dezarmării gene
rale și complete, sub control inter
național eficace.

In această lumină, potrivit proiec
tului de rezoluție. Adunarea Gene
rală hotărăște ca raportul să fie îna
intat sesiunii speciale dedicate dez
armării, din mai-iunie 1978, reco- 
mandind, totodată, luarea în consi
derare a concluziilor sale la viitoa
rele negocieri de dezarmare. In ace
lași timp, se cere secretarului gene
ral, agențiilor specializate ca și or
ganizațiilor interguvernamentale, na
ționale și neguvernamentale, să asi
gure raportului cea mai largă publi
citate, in cit mai multe limbi, ca 
document al O.N.U., și se recomandă 
tuturor guvernelor să-l difuzeze cit 
mai pe larg.

De asemenea, In baza termenilor 
proiectului de rezoluție, Adunarea 
Generală își reafirmă decizia de a 
avea permanent în atenție punctul 
privind consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, hotărind 
să îl includă pe agenda provizorie a 
celei de-a 35-a sesiuni.

tracte si alte reglementări de coope
rare cu multe țări semnatare ale Ac
tului final, cu institute de cercetare 
științifică din țările participante la 
reuniune.

Vorbitorul a insistat apoi asupra 
necesității întreprinderii de acțiuni 
care să ducă la traducerea în viață 
a conținutului Actului final, arătind 
că ROMÂNIA ACORDĂ O IMPOR
TANȚA DEOSEBITA UNOR TEME 
CUM SÎNT : elaborarea si perfecțio
narea tehnologiilor industriale nepo
luante in procesul de dezvoltare eco
nomică ; studierea si producerea în 
comun de tehnologii, instalații si sis
teme de prevenire si combatere a po
luării industriale ; elaborarea de teh
nologii si instalații de valorificare a 
deșeurilor solide, precum si a ener
giei si materiilor prime secundare ; 
proteejia ecosistemelor regionale spe
cifice diferitelor zone din Europa ; 
protecția apelor de suprafață și sub
terane prin tratarea și epurarea ape
lor uzate ; formarea de cadre in do
meniul mediului inconjurător.

reia soluții viabile la problemele 
internaționale majore pot fi găsite 
numai cu participarea egală a țărilor 
lumii, indiferent de mărime, poten
tial. grad de dezvoltare. De aci si 
necesitatea "de a spori rolul O.N.U.. 
forul cel mai larg si mai adecvat 
de promovare a intereselor tuturor 
statelor — așa cum susține consec
vent tara noastră.

în lupta pentru statornicirea unor 
relații noi. democratice între state, 
nentru făurirea unei noi ordini eco
nomice si politice mondiale, menită 
sa ducă la lichidarea decalajelor 
dintre state, la progresul general, au 
dobindit un rol tot mai activ in ul
timii ani țările in curs de dezvoltare, 
statele nealiniate — asa cum au ară
tat-o. intre altele, conferințele de la 
Manila si Colombo. Ca membră a 
„grupului celor 77“ si ca participan
tă la toate activitățile tarilor neali
niate. România si-a sporit contribu
ția la eforturile pentru realizarea 
acestor deziderate istorice, consacra
te de Congresul al Xl-lea ca obiec
tive programatice ale politicii ei ex
terne.

După cum arătau documentele

Congresului al Xl-lea. dezvoltarea 
internațională nune la ordinea zilei 
intensificarea luptei pentru lichida
rea totală a colonialismului, a orică
ror forme de exploatare si asuprire 
a altor națiuni, pentru dobindirea 
independentei de către toate popoa
rele. pentru dezvoltarea lor economi- 
co-socială suverană. Exemplul cel 
mai concludent il constituie victoria 
istorică obținută în lupta împotriva 
intervenției străine de poporul viet
namez. incununată de proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam, stat 
unitar si suveran, devenit membru 
al O.N.U., precum si de popoarele 
laoțian si cambodgian. Pentru Pro
cesele noi din Asia, ca si din lume 
are o semnificație deosebită dispa
riția S.E.A.T.O. — ilustrare conclu
dentă a ideii exprimate de Congresul 
al. Xl-lea privind anacronismul blocu
rilor militare.

In același sens confirmativ se în
scrie amploarea fără precedent a lup
tei de eliberare a popoarelor din 
Africa de Sud. Namibia. Rhodesia, 
pentru libertate si autodeterminare, 
care dă lovituri grele regimurilor ra
siste. unanim condamnate pentru 
fărădelegile lor. pentru politica lor 
de dominație si agresiune — așa cum 
au arătat si recentele dezbateri și 
hotărîri ale O.N.U.

Pe continentul latino-american a 
continuat să se desfășoare intens. în 
pofida a nu nutine obstacole, lupta

Tovarășul Kim ir Sen a primit 
delegația U. T. C.

PHENIAN 7 (Agerpres) — Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
primit delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din România, condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Conducătorul delegației U.T.C. a 
înmînat tovarășului Kim Ir Sen un 
mesaj de prietenie din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Kim Ir Sen a mulțumit 
pentru mesaj și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut, împreună cu ură
rile sale de sănătate și de noi suc
cese in activitatea ce o desfășoară 
în fruntea partidului și statului ro
mân, subliniind că păstrează neșterse 
in memorie amintirea vizitei efec
tuate în România, în anul 1975, con
vorbirile avute cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
atit în România, cit și în R.P.D. Co
reeană, calda ospitalitate a poporului 
român.

în dezbaterea U. N. C. T. A. D.

Reglementarea comerțului cu materii 
prime pe baze reciproc avantajoase
Palatul Națiunilor 

din Geneva găzduieș
te. înceoind de ieri, o 
importantă reuniune 
internațională, ce aso
ciază reprezentanți 
din peste 100 de state, 
printre care si Româ
nia. Este vorba de ne
gocierile din cadrul 
U.N.C.T.A.D. (Confe
rința Națiunilor Unite 
pentru comerț si dez
voltare) Drivind regle
mentarea. ne baze re- 
cinroc avantajoase, a 
comerțului mondial cu 
materii nrime. nego
cieri care au debutat 
în primăvară si au in
trat acum in etapa de
ciziilor finale.

Problemele aflate 
pe ordinea de zi a re
uniunii ating un as
pect de mare însem
nătate prin prisma 
cerințelor edificării 
unei noi ordini econo
mice internaționale : 
în special, prezintă o 
importantă deosebită 
pentru țările în curs 
de dezvoltare, mate
riile prime constituind 
principala sursă de fi
nanțare a programelor 
de dezvoltare ale tari
lor rămase in urmă 
din punct, de vedere 
economic. Or. asa cum 
dovedesc datele statis
tice furnizate de secre
tariatul U.N.C.T.A.D., 
această sursă se re- 
strinae tot mai mult, 
ea urmare a deterioră
rii constante a ..ter

menilor de schimb", 
adică a raportului din
tre preturile materii
lor nrime si cele ale 
produselor industriale 
— scumpirea acestora 
din urmă avind un ca-, 
racter galopant datori
tă inflației din statele 
capitaliste dezvoltate. 
Astfel, veniturile pro
venite din exporturi, 
resnectiy puterea de 
cumpărare, scad — 
ceea ce constringe ță
rile în curs de dezvol-

De la trimisul 
nostru special

tare să recurgă la noi 
împrumuturi pentru 
a-si finanța importu
rile. In acest fel. da
toria externă a aces
tor țări, care a luat 
proporții alarmante 
(peste 200 miliarde 
dolari), sporește si 
mai mult.

Pentru a stăvili a- 
ceastă evoluție, tarile 
în curs de dezvoltare 
au propus crearea 
unui fond de stabili
zare a cursului mate
riilor prime. Menirea 
acestui fond ar fi de 
a împiedica atit scă
derea bruscă a pretu
rilor materiilor prime, 
care aduce atitea pre- 
iudicii țărilor subdez
voltate. cit si creșterea 
excesivă a unora din
tre acestea, de natura

popoarelor pentru întărirea suvera
nității lor. luarea în stăpînire și va
lorificarea în interes propriu a bo
gățiilor naționale, consolidarea noi
lor structuri economico-sociale. par
ticiparea activă la viata internațio
nală — un eveniment notabil in acest 
sens reprezentindu-1 recentul acord 
dintre Panama si S.U.A. cu privire 
la Canalul Panama.

Cauza destinderii si păcii reclamă 
— asa cum s-a arătat la Congresul 
al Xl-lea — eforturi neslăbite pen
tru rezolvarea pe căi politice, prin 
tratative, a conflictelor internaționa
le. Adeziunea amplă pe care a cu
noscut-o acest principiu în anii din 
urmă este învederată de faptul că 
astăzi se apreciază in mod cvasi
unanim că este posibilă o reglemen
tare politică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, că. in acest sens, s-au 
conturat astăzi condiții mai bune ca 
oricind. România este, așa cum se 
știe, un factor activ în eforturile 
pentru realizarea unei păci juste și 
durabile in această zonă.

Mersul evenimentelor a confirmat 
ne deplin si aprecierile Congresului 
al Xl-lea cu privire la amplificarea 

crizei generale a capitalismului, in
trată într-o nouă fază a desfășurării 
sale, în care sint implicate toate sfe
rele vieții sociale. în această pri
vință este edificator Că eforturile ce 
s-au întreprins în anul din urmă in 
diferite țări pentru relansarea acti
vității economice după acutele feno
mene de recesiune n-au dat nici pe 
departe rezultatele scontate : șoma
jul. inflația, problemele valutar-fi- 
nanciare. ale energiei si materiilor 
prime continuă, să afecteze grav eco
nomia țărilor capitaliste dezvoltate. 
Ca urmare, are loc ascuțirea contra
dicțiilor dinlăuntrul fiecărei societăți 
capitaliste, dintre țările sistemului 
mondial capitalist, ceea ce grăbește 
procesul legic de transformare în
noitoare a societății, precum și 
a caracterului relațiilor internaționa
le. făcind inevitabilă înlocuirea ra
porturilor de dominație si asuprire 
cu raporturi întemeiate De echitate. 
In această ordine de idei, au o im
portantă deosebită mutațiile produse 
prin răsturnarea vechilor regimuri

Urmind cu fidelitate orientările Congresului al Xl-lea, acțiunile și 
inițiativele, întreaga activitate desfășurată pe planul politicii interna
ționale de partidul și statul nostru, in cadrul căreia rolul esențial revine 
secretarului general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, au cores
puns pe deplin realităților lumii contemporane, tendințelor ei pozitive 
de evoluție, sporind contribuția României socialiste la cauza progresu
lui și păcii, făcind să crească necontenit prestigiul ei international.

Ion FÎNTINARU

Au fost evocate relațiile de prie
tenie și strinsă colaborare statornici
te între partidele, popoarele și țările 
noastre, între tineretul român și ti
neretul coreean. In context, a fost 
evidențiată importanța aprofundării 
legăturilor de prietenie și solidaritate 
dintre organizațiile de tineret din 
cele două țări in cadrul dezvoltării 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre cele două partide și popoare, 
dintre România și R.P.D. Coreeană. 
Primirea a decus într-o atmosferă 
deosebit de călduroasă, prietenească.

După primire, tovarășul Kim Ir 
Sen a reținut delegația U.T.C. la 
dejun. Tovarășul Kim Ir Sen a toas
tat în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea prie
teniei dintre P.C.R. și P.M.C., dintre 
popoarele și tineretul din cele două 
țări.

Au participat tovarășii Kim Yong 
Nam, membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Ki Ge Riong, președintele C.C. al 
U.T.M.S.

A fost prezent Dumitru Popa, am
basadorul României în R.P.D. Co
reeană.

să producă perturbatii 
în economia mondială.

„Vedem în fondul 
comun — ne-a decla
rat secretarul general 
al U.N.C.T.A.D.. Ga- 
mani Corea. înaintea 
conferinței — un mij
loc esențial nentru 
stabilizarea Dietelor 
materiilor nrime care 
Drejudiciază nu numai 
interesele țărilor în 
curs de dezvoltare, ci 
si ale statelor dezvol
tate. Tocmai de aceea, 
spunea el. de succesul 
sau eșecul realizării 
unui acord în această 
problemă depinde nu 
numai întregul pro
gram integrat pentru 
materiile prime adop
tat la ultima sesiune a 
U.N.C.T.A.D.. dar în
săși dezvoltarea coo
perării economice in
ternaționale".

Intr-adevăr. în con
dițiile interdependen
tei economice crescîn- 
de dintre state, pro
blema materiilor pri
me canătă vaste di
mensiuni Internationa
le. ceea ce reclamă 
eforturi conjugate din 
partea tuturor țărilor 
interesate. în vederea 
găsirii unor soluții 
unanim acceptabile. în 
folosul prosperității 
fiecărui popor, al pro
gresului general.
Gh. CERCEEESCU
Geneva 

fasciste din Grecia, Portugalia, Spa
nia si evoluțiile acestor țări pe o 
cale democratică ; pentru a nu ne 
referi, ca exemplificare, decit la Spa
nia, poate fi menționat recentul 
acord dintre guvern si partidele de 
opoziție, inclusiv Partidul Comunist, 
care exprimă voința comună de a 
conlucra in. vederea continuării si 
adîncirii procesului de democratizare.

Paralel cu fenomenele pozitive, de 
creștere a forțelor păcii, democrației, 
libertății popoarelor, într-o serie de 
țări a avut loc o reactivare a cercu
rilor reacționare, neofasciste, care 
încearcă să împiedice progresul so
cial. să învenineze atmosfera inter
națională — ceea ce subliniază 
neștirbita actualitate a îndemnului la 
vigilentă formulat de Congresul al 
Xl-lea.

In aceste condiții, este mai actua
lă ca oricind concluzia majoră pe 
care Congresul a desprins-o din ana
liza vieții internaționale, si anume 
că există posibilitatea reală de a rea
liza telurile păcii si progresului, dar 
că nentru a transforma această po
sibilitate în realitate este necesară 
unirea eforturilor tuturor forțelor 
atit de mari si de diverse care se 
ridică împotriva imperialismului, 
războiului si asupririi, pentru făuri
rea unei lumi mai drepte si mai 
bune. O importantă determinantă are 
în această privință unitatea partide
lor comuniste, a țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor sociale progresiste, 
democratice. Devine tot mai evident 
că întărirea solidarității, făurirea 
unei unităti noi, superioare. în miș
carea comunistă se pot clădi numai 
pe respectarea neabătută a norme
lor de relații intre partide — 
egalitatea, autonomia, dreptul fie
căruia de a-si elabora de sine 
stătător linia politică — principii la 
consacrarea cărora Conferința de la 
Berlin din 1976 a adus o importantă 
contribuție. Potrivit hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea. Partidul Comu
nist Român a promovat cu consec
ventă politica de dezvoltare a colabo
rării si solidarității cu toate Parti
dele comuniste si muncitorești, cu 
partidele socialiste si social-demo- 
crate. cu mișcările de eliberare na
țională. cu partidele de guvernămînt 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
alte partide si organizații democra
tice. în interesul luptei Dentru des
tindere. securitate si Dace. Dentru 
Droares si o viată îmbelșugată a po
poarelor.

agențiile 

de presă 

transmit:
Vizită în R. P. Chineză. 

Uan Cen, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a primit 
luni delegația Ministerului Turis
mului din România, condusă de Ște
fan Enache, adjunct al ministrului, 
care întreprinde o vizită de schimb 
de experiență în R. P. Chineză.

Consultări interarabe. La 
încheierea vizitei la Cairo, regele 
Hussein al Iordaniei, a subliniat ne
cesitatea unei Dozitii unite a tarilor 
arabe în actuala etană a situației din 
Orientul Mijlociu. Suveranul iorda
nian a arătat, că scopul său si al pre
ședintelui Anwar El Sadat este de 
a sprijini ponorul palestinian în re
stabilirea drepturilor sale legitime. 
Președintele Anwar El Sadat a de
clarat că în cadrul întrevederilor cu 
regele Hussein au fost discutate pro
blema reprezentării DODorului pales
tinian la Conferința de la Geneva si 
cea a unei reuniuni arabe la nivel înalt. 
Luni, regele Hussein a sosit la Da
masc. unde a înceout convorbiri cu 
președintele Siriei. Hafez Al-As^r 1. 
In capitala siriană a sosit luni și 
ministrul de externe al Arabiei Sau- 
dite. Președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P.. Yasser Arafat, a sosit 
luni la Cairo, unde va conferi cu o- 
ficialitătile egiptene asupra unor pro
bleme de actualitate Drivind conflic
tul din Orientul Mijlociu.

Convenția națională a 
Partidului Socialist Fran
cez, care a avut loc la Paris> 3 exa
minat situația creată în urma între
ruperii tratativelor în vederea actua
lizării programului comun al stîngii 
franceze, precum si probleme legate 
de pregătirea P.S.F. pentru alegerile 
legislative din martie 1978. Conven
ția P.S.F. a adoptat o rezoluție în 
care se pronunță pentru, reluarea 
imediată, fără condiții prealabile, a 
tratativelor privind actualizarea pro
gramului comun. Cu acest prilej, 
primul secretar al P.S.F.. Francois 
Mitterrand, a lansat un apel la uni
tatea partidului si a subliniat nece
sitatea ca stingă să propună tării so
luții noi.

Doi din cinci șomeri — 
tineri sub 25 de ani

BERNA 7. — La Ziirich s-au 
încheiat lucrările unei conferin
țe de două zile în problemele 
șomajului juvenil în țările occi
dentale. organizată de C.I.S.L.. 
Internaționala socialistă si alte 
organizații social-democrate. Par- 
ticioantii la dezbateri au rele
vat că tineretul. este afectat in
tr-o măsură tot mai mare de 
somai. Astfel, in statele capi
taliste industrializate. ÎN PRE
ZENT DOI DIN CINCI ȘO
MERI AU SUB 35 DE ANI. cu 
toate că tineretul nu reprezintă 
decit 22 la sută din populația 
activă a acestor țări.

Amînarea turneului pre
ședintelui S.U.A. Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anuntat. luni 
oficial amînarea pe o perioadă nede
finită a turneului pe care președin
tele Jimmy Carter urma să-l efec
tueze în nouă țări între 22 noiembrie 
si 2 decembrie. Acestora li s-a notifi
cat faptul că motivul aminării tur
neului îl constituie necesitatea ca 
șeful statului american să fie pre
zent la Washington în timpul dezba
terilor din Congres ne marginea pro
gramului energetic al Administrației.

Acord între Bangladesh 
ȘÎ India. La Dacca a fost semnat 
un acord pe o perioadă de cinci ani 
intre India si Bangladesh cu privire 
la împărțirea apelor Gangelui prin 
intermediul barajului de la Farakka. 
precum si la măsurile ce vor fi în
treprinse Dentru sporirea cap" ^tii 
de stocare a acei din sezonu. Tdios. 
In termenii acordului, părțile a’d con
venit. de asemenea, asupra necesită
ții de a coopera pentru a se ajunge 
la un acord ne termen lung si pen
tru reactivarea comisiei mixte în 
această problemă.

Spania va deveni mem
bru al Pieței comune cel mal 
tîrziu în 1982 — a declarat președin
tele guvernului spaniol. Adolfo Sua
rez. In intervalul respectiv — a pre
cizat el — se vor desfășura contacte 
si tratative intre „cei nouă" si țările 
candidate, iar apoi demersurile ofi
ciale in vederea aderării, demersuri 
care vor dura vreme de 1—2 ani.

Ruperea barajului din 
zona Toccoa, din statul ampn- 
can Georgia, s-a soldat cu moartea 
a 37 de persoane si rănirea a peste 
60 de oameni — arată un bilanț pro
vizoriu. Alte două persoane au fost 
date dispărute.

Sănătatea muncitorilor 
străini afectată de condițiile 
precare de viață și de locuit

BELGRAD. — Muncitorii imigran
ți sint de trei ori mai susceptibili 
de a se îmbolnăvi și de a fi victi
me ale accidentelor de muncă decit 
autohtonii — aceasta este concluzia 
unui colocviu asupra sănătății mun
citorilor migratori, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat în localitatea iugo
slavă Cavtat. Două sute de experti, 
reprezentînd circa 40 de țări, au luat 
parte la această reuniune., organiza
tă sub egida Biroului International 
al Muncii (B.I.M.), și a Organiza
ției Mondiale a Sănătății (O.M.S.).

Această situație, au apreciat par
ticipants se datorează indeosebi 
subalimentării. condițiilor insalubre 
de locuit și dificultăților de limbă 
pentru a comunica cu patronii k>r. 
La bărbați sint cel mai frecvente 
maladiile cardio-vasculare, iar la fe
mei bolile sistemului locomotor.
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