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NICOLAE CEAUȘESCU: 

„România pe drumul construirii 
societății socialiste 

multilateral dezvoltate" 
Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 

ianuarie — septembrie 1977 FD/TUR4 POLITICA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a sosit la Drobeta-Turnu Severin, 

unde se va întîlni astăzi cu
tovarășul losip Broz Tito

Poporul român adresează 
președintelui Iugoslaviei prietene, 

din toata inima, un cald
și frățesc BUN VENIT!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera! a! Partiduiui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara ncastră, intr-o vizită de pr.etenie, tovarășul 
losip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslav.a, președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat vineri 
la amiază spre Drobeta-Turnu Se
verin, unde va avea întrevederi cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, care face 
o vizită de prietenie în tara noas
tră, începînd de simbătă, 3 decem
brie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei. 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

La gara Bănoasa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de tovarășă 
Elena Ceaușescu. de tovarășii Manea 
Mânescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Constantin 
Dăscălescu. Aurel Duma.

La sosirea în gara municipiului 
Drobeta-Turnu Severin, secretarul 
general al partidului a fost întîmpi- 
nat de tovarășul Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., de alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

O gardă alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire militară a 
tineretului a prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
trecut in revistă garda de onoare.

Secretarul general al partidului 
este invitat să guste, potrivit tradi
ției, din piinea ospitalității, din 
plosca cu vin. Un grup de pionieri 
oferă buchete de flori.

In piața gării, în pofida ploii reci 
și persistente, se aflau mii de oa
meni ai muncii din Drobeta-Turnu 
Severin, care purtau portrete ale

In prezenta tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si losip Broz Tito, 
astăzi se inaugurează lucrările 

de construcție a Sistemului 
hidroenergetic si de navigație 

Porțile de Fier II
Potrivit înțelegerii convenite între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. privind extinderea colabo
rării dintre cele două țări pentru va
lorificarea potențialului hidroenerge
tic de pe sectorul comun al Dunării, 
specialiștii români și iugoslavi au 
elaborat proiectele și au trecut la 
realizarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier II.

Inaugurarea lucrărilor de construc
ție a acestui important obiectiv al 
cooperării româno-iugoslave va avea 
loc simbătă, 3 decembrie, în prezen
ța tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

în momentul în care marea hidro
centrală Porțile de Fier I, construită 
în comun de România și Iugoslavia, 
furniza sistemului nostru energetic 
cel de-al 35-lea miliard kWh de 
la punerea sa in funcțiune la capa
citatea normală, constructorii au în
ceput lucrările de excavare la cen
tralele viitorului sistem de la Porțile 
de Fier II.

Amplasat la 80 km in aval de pri
ma hidrocentrală româno-iugoslavâ 
de pe Dunăre, sistemul Porțile dc 
Fier II va avea în final o putere in
stalată de 432 MW și va livra anual 
fiecărei țări cite 1.2 miliarde kWh 
Construirea noului obiectiv va impli
ca realizarea unui întins lac de acu
mulare și a două ecluze de mare ca

secretarului genera] al partidului, 
steaguri roșii și tricolore. Ei aclamă 
îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scandînd cu însuflețire : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
centrul orașului. De-a lungul între
gului traseu, pină la reședință, locui

pacitate, ce vor asigura îmbunătăți
rea condițiilor pentru dezvoltarea și 
modernizarea navigației pe Dunăre. 
Totodată, sistemul Porțile de Fier II 
este astfel proiectat incit, prin ex
ploatarea coordonată cu hidrocentra
la Porțile de Fier I, să se asigure 
utilizarea optimă a potențialului hi
droenergetic al Dunării pe acest 
sector.

în același timp, complexul de lu
crări ce se va executa aici va in
fluența pozitiv dezvoltarea de an
samblu a întregii zone amenajate, 
contribuind la extinderea colaborării 
româno-iugoslave și in domeniile 
transportului și turismului.

Realizarea acestui important obiec
tiv presupune executarea unui mare 
volum de lucrări. Se vor excava cir
ca 13 milioane mc de pămint, se vor 
turna peste 1,8 milioane mc betoane, 
se vor monta, de asemenea, utilaje 
tehnologice și construcții metalice 
însumînd peste 70 000 tone.

Prin eforturile conjugate ale con
structorilor din cele două țări ve
cine și prietene, primele hidroagre- 
gate vor fi puse în funcțiune în anul 
1983, iar capacitatea finală va fi a- 
tinsă în anul 1984.

Expresie a voinței comune a ce
lor două țări socialiste vecine de 
a extinde, spre folosul reciproc, rod
nica lot colaborare economică, noul 
obiectiv hidroenergetic și de navi
gație de pe Dunăre va fi realizat, 
ca și sistemul Porțile de Fier I, prin 
contribuții egale, urmînd ca cele 
două țări să beneficieze de avanta
jele sale în aceeași măsură. 

torii municipiului fac o entuziastă 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reafirmindu-și adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru. Ei 
dau, totodată, glas satisfacției față 
de noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, care, asemenea tuturor întîlni-

Județul Mureș a îndeplinit planul 
producției industriale 

pe primii doi ani ai cincinalului
Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean de partid, se 
scrie :

în atmosfera de profundă angajare 
patriotică a intregului nostru popor, 
pentru a întîmpina cu noi și însufle- 
țitoare succese Conferința Națională, 
eveniment de excepțională însemnă
tate in activitatea partidului și na
țiunii. oamenii muncii din județul 
Mureș — români, maghiari, germani 
— înfrățiți în muncă și idealuri, în
scriu rezultate de prestigiu în toate 
domeniile de activitate.

Cu sentimentul datoriei împlinite, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că prin efortul și 
dăruirea comuniștilor, a colectivelor 
de oameni ai muncii din județ, vi
neri, 2 decembrie, a fost îndeplinit 
planul producției globale industriale 
pe primii doi ani ai actualului cinci
nal. Comuniștii, toți locuitorii aces
tor străbune plaiuri mureșene în
chină istoricului eveniment din viața 
partidului și țării importantul succes 
care vine să confirme, încă o dată, 
hărnicia și talentul, capacitatea de 
acțiune și hotărirea neabătută a aces
tora pentru înfăptuirea politicii 
științifice, marxist-leniniste a parti - 
dului nostru, a prețioaselor indicații 
date cu prilejul fiecărei prezențe a 
dumneavoastră în județul nostru.

Militînd pentru punerea mai depli
nă în valoare a potențialului uman 
și tehnic al unităților, a creației ori
ginale a oamenilor muncii, a capaci
tății organizatorice a comuniștilor, ne

Industria sectorului 1 al Capitalei 
a realizat planul anual

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale sectorului 1 din munici
piul București raportează, in cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, 
realizarea cu 29 de zile mai devre
me a sarcinilor de plan pe anul 1977 
la producția globală industrială și a 
angajamentelor asumate la export. 
Potrivit estimărilor, aceste unități 
vor obține, pină la finele anului, o 
producție suplimentară în valoare de 
280 milioane lei.

în telegrama adresată C.C. al 

rilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, va constitui un nou 
moment important în dezvoltarea re
lațiilor româno-iugoslâve, în întări
rea prieteniei dintre popoarele noas
tre vecine, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei socialismului și păcii, 
al înțelegerii și colaborării în Bal
cani, în Europa și in întreaga lume.

angajăm, mult iubite tovarășe secre
tar general, ca pină la sfîrșitul anu
lui să obținem suplimentar o produc
ție globală industrială în valoare de 
1,8 miliarde lei.

Făcindu-ne ecoul voinței și hotărî- 
rii comuniștilor, a tuturor mureșeni
lor, asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci in 
continuare cu toată dăruirea și pa
siunea revoluționară pentru a înde
plini cu cinste angajamentul asumat 
de organizația județeană de partid 
în marea întrecere patriotică, de a 
realiza în acest cincinal o producție 
suplimentară de 4,3 miliarde lei.

însuflețiți de rezultatele bune ob
ținute, de minunatele perspective de 
dezvoltare ale județului Mureș, ale 
întregii țări, reafirmăm deplina și 
înflăcărată noastră adeziune la poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului nostru — expresie 
a intereselor vitale ale întregului 
nostru pppor. Ne exprimăm cele mai 
sincere sentimente de profundă 
dragoste și stimă față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, care ne 
oferiți zi de zi o minunată pildă a 
comunistului revoluționar, dedicin- 
du-vă întreaga viață, toată puterea 
de gîndire și acțiune fericirii po
porului, cauzei socialismului și păcii 
în lume, îndemnîndu-ne prin marele 
și pilduitorul dumneavoastră exem
plu la noi și noi fapte de muncă, 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării patriei spre comunism.

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul de partid al sectorului, 
se spune : Ne exprimăm deosebita 
recunoștință pentru sprijinul și pre
țioasele indicații date cu ocazia vizi
telor dumneavoastră in diferitele u- 
nități și instituții ale sectorului nos
tru și vă asigurăm că oamenii mun
cii nu-și vor precupeți forțele pen
tru punerea in valoare a intregului 
potențial material și uman de care 
dispun, pentru a face să crească 
neîncetat contribuția noastră la pro
gresul general al patriei.

Cu sentimente din cele mai calde, 
frățești, cu bucuria sinceră a reve
derii unui oaspete de seamă și prie
ten apropiat, îl întimpină comuniștii, 
întregul nostru popor, pe tovarășul 
Iosip Broz Tito, pe pămintul Româ
niei. în țara noastră, personalitatea 
de prodigios militant revoluționar a 
tovarășului Iosip Broz Tito este bine 
cunoscută și se bucură de o înaltă 
considerație ; de activitatea sa, des
fășurată timp de 49 de ani in fruntea 
partidului comuniștilor, sint legate 
momente de insemnătate hotărîtoare 
din istoria țării — ea organizarea 
amplei mișcări de partizani ce a în
scris pagini de epopee in anii războ
iului pentru libertate și independen
ță națională, lupta pentru instaurarea 
puterii populare, vasta operă de edi
ficare a orînduirii socialiste pe pă- 
mîntul Iugoslaviei prietene. în per
soana sa, poporul român salută pe 
eminentul conducător al popoarelor 
Iugoslaviei, pe militantul de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, personalitate proemi
nentă a vieții politice contemporane.

In ansamblul activității internațio
nale a României, statornic orientată 
spre dezvoltarea prieteniei și colabo
rării frățești, multilaterale cu toate 
țările socialiste — orientare progra
matică, definită clar de Congresul al 
XI-lea — partidul și statul nostru 
acordă, după cum se știe, o inaltă 
prețuire relațiilor cu Iugoslavia veci
nă și prietenă. Sint relații cu vechi 
și trainice tradiții istorice, sudate in 
momente hotărîtoare pentru destinele 
ambelor popoare, in lupta comună 

.pentru libertate și neațirnare.,— tra
diții care au cunoscut, in anii' socia
lismului o puternică înflorire, in con
cordanță deplină cu interesele și as
pirațiile lor comune, cu interesele 
generale ale socialismului, progresu
lui și păcii în lume.

Experiența istorică, faptele vieții 
au demonstrat din plin, elocvent, 
rolul hotărîtor, determinant pentru 
impulsionarea cursului continuu as
cendent al raporturilor româno-iu
goslave pe care l-au avut și-1 au 
întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. Aceste întîlniri s-au sta
tornicit de-a lungul anilor ca o prac
tică sistematică, fiecare marcînd noi 
și rodnice jaloane, de amplă per
spectivă, pe calea adincirii continue 
a prieteniei și colaborării frățești.

Dinamismul și caracterul fertil al 
evoluției relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre iși găsesc o eloc
ventă ilustrare în sfera cooperării 
economice — inclusiv a conlucrării 
în realizarea unor obiective de mare 
importanță pentru progresul ambelor 
țări. Stau mărturie in acest sens 
grandiosul arc de lumină și energie 
de pe Dunăre — a cărui inaugurare 
oficială a avut loc în urmă cu cinci

Progrese cit mai substanțiale în perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid

6. Azi, despre:

ORGANIZAREA ÎNDEPLINIRII HOTĂRlRILOR
Cunoașterea temeinică de către toți 

comuniștii, precum și de către cei
lalți oameni ai muncii a hotăririlor 
de partid și înfăptuirea lor neabătută 
reprezintă una din cele mai impor
tante laturi ale activității organelor 
și organizațiilor de partid, o condiție 
esențială a creșterii eficienței aces
teia. Iată de ce dialogul purtat cu 
tovarășul Nicolae Gheorghe, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Buzău al P.C.R., a avut ca subiect 
preocupările acti
viștilor comitetu
lui municipal pri
vind organizarea 
îndeplinirii hotă- 
rîrilor.

S-ar putea spu
ne că organizarea 
îndeplinirii unei 
hotărîri începe, de fapt, încă... îna
inte de adoptarea ei. Pentru că mo
dalitatea elaborării contează mult, 
influențează puternic insuși procesul 
infăptuirii. De aceea, o primă între
bare s-a referit la modul cum sint 
adoptate hotărîrile, pornind de la ce
rința fundamentală ca

ORICE HOTARÎRE SA REPREZIN
TE RODUL DEZBATERII LARGI, 
AL GÎNDIRII COLECTIVE.

— Hotărîrile adoptate în ultimul 
timp de comitetul municipal de partid 
— ne-a spus interlocutorul — subsu- 
mîndu-se sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului, urmăresc înfăp
tuirea într-un timp cit mai scurt și 
in condiții optime a obiectivelor 
majore ale dezvoltării municipiului : 
utilizarea mai bună a spatiilor de 
producție ; realizarea investițiilor și

ani, în prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Idsip Broz Tito — ca și 
cel următor, Porțile de Fier II, ce va 
prinde viață prin valorificarea capa
cității științifice și tehnice a specia
liștilor români și iugoslavi. Acestor 
monumentale realizări li se alătură re
zultatele cooperării și specializării în 
producție într-o serie de ramuri de 
bază ale economiilor noastre naționa
le — industria construcțiilor de mașini, 
materiile prime, metalurgia, chimia, 
petrochimia, agricultura. Deosebit de 
semnificativă este și dezvoltarea 
schimburilor comerciale, al căror vo
lum urmează să atingă sau chiar să 
depășească în 1980 nivelul unui mi
liard de dolari. Toate acestea atestă 
în mod strălucit rodnicia orientărilor 

pregătirea forței de muncă ; reprofi
larea unor întreprinderi, in scopul 
folosirii superioare a resurselor exis
tente ; înfăptuirea detaliilor de 
sistematizare aprobate ; construirea 
unor instituții social-culturale in pas 
cu dezvoltarea industrială și creș
terea demografică. Premisa de la care 
pornim este aceea că cristalizarea u- 
nor hotărîri juste și care să aibă forță 
de mobilizare, să poată fi lesne în
făptuite presupune consultarea ca

ACTIVISTUL - IN MIEZUL VIEȚII, 

IN mijlocul oamenilor
drelor celor mai competente, dez
bateri largi, care să sintetizeze 
gindirea și înțelepciunea colec
tivă. De pildă, în legătură cu 
sarcina folosirii mai judicioase a 
spațiilor de producție, comitetul mu
nicipal de partid a alcătuit colec
tive formate din membri ai activu
lui și specialiști din diferite dome
nii, care au studiat realitățile din 
întreprinderi, s-au consultat cu co
muniști, cu alți oameni ai muncii și 
au supus apoi biroului 2—3 variante 
de măsuri, dezbătute, la rîndul lor, 
într-o ședință de birou și într-o 
plenară a comitetului municipal. Ho- 
tărîrea adoptată de plenară — 
izvorită din viață, întemeiată pe pă
rerile, observațiile și sugestiile mun
citorilor — s-a născut în acest fel sub 
auspicii favorabile îndeplinirii sale, a 

stabilite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito, voința comună de a va
lorifica din plin avantajele pe care 
le oferă vecinătatea geografică pen
tru lărgirea continuă a colaborării, 
pentru utilizarea optimă a potenția
lului material și uman al celor două 
țări in vederea accelerării operei de 
construcție economică, pentru conti
nua lor înflorire socialistă. în același 
timp, extinderea relațiilor pe tărimul 
culturii, invățămintului, turismului 
sint de natură să contribuie la adin- 
cirea cunoașterii reciproce, la strin- 
gerea legăturilor de prietenie dintre

(Continuare in pag. a IlI-a) 

devenit un program concret. Re
zultatul ? într-un timp scurt au fost 
puși in evidența peste 38 000 
metri pătrați de spații folosibile. 
Deocamdată, numai prin amplasarea 
de mașini și utilaje pe 17 000 mp a 
rezultat o producție suplimentară de 
1,2 miliarde lei și o economie la in
vestiții de 2 miliarde.

TRANSMITEREA ȘI POPULARI
ZAREA. Este un adevăr elementar : 

nici cele mai bu
ne hotărîri nu se 
realizează de la 
sine. Eficiența 
activității de în
deplinire a hotă
ririlor depinde de 
grija cu care ime
diat după adop

tare se acționează pentru ca ele să 
fie transmise, popularizate, aduse la 
cunoștința tuturor celor in cauză 
și nu doar a factorilor de conducere. 
Interlocutorul nostru și-a susținut 
afirmația tot printr-un exemplu. Re
cent, s-a analizat in biroul comite
tului municipal cum se desfășoară 
activitatea de producție în schimbu
rile II și III. Pentru ca măsurile 
adoptate în urma dezbaterilor să fie 
urmărite și traduse în viață cu rigu
rozitate. la ședință au fost invitate și 
cadrele de conducere din întreprinde
rile în care s-au constatat principa
lele neajunsuri. Totodată, măsurile 
au fost prezentate la instruirea cu 
activul, iar apoi secretarii comi-

Marla BABOIAN
(Continuare în pag. a Ii-a)
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Copiii și 
portmoneul

In timp ce mergeau spre școa
lă, pionierii Voicu Ionel. Pui- 
călău Minea, Brumatu Ion și 
Bădănace Marian, din clasa a 
Vil-a a școlii generale din sa
tul Uzunu, comuna Călugăreni, 
județul Ilfov, au găsit in mijlo
cul drumului un portmoneu. 
L-au ridicat, l-au deschis și au 
văzut că înăuntru se află o im
portantă sumă de bani, imediat, 
cei patru pionieri, colegi și prie
teni, au mers și au depus port
moneul la postul de miliție. Șe
ful acestui post, subofițerul Pe
tre Constantin, după ce aduce 
cuvintele cuvenite de laudă 
pentru frumoasa faptă pionie
rească, ne informează intr-o 
adresă : „Intrucit in portmoneu 
nu se află nici un act, iar din 
investigațiile întreprinse pină 
acum n-am reușit să dăm de 
urma păgubașului, îl anunțăm 
pe această cale ci poate să se 
prezinte oricind să-și ridice ba
nii pierduți. Pină una, alta, noi 
i-am depus la C.E.C.".
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De-ale 
călătorilor...
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Prima călătorie : în ziua 
noiembrie, cind o toamnă 
puțin obișnuită ne răsfăța 
călduri de peste 20 de 
pasagerii aflați în 
126 Craiova — București au fă
cut, pur și simplu, baie de 
aburi. Caloriferele mergeau din 
plin și, din cauza multor termo- 
state defecte, n-au putut fi o- 
prite. Călătorii erau totuși opti
miști : semn bun că C.F.R.-ul 
se pregătise pentru iarnă.

A doua călătorie : în ziua de 
29 noiembrie, cînd termometrele 
înregistrau temperaturi sub 
zero grade, pasagerii din multe 
vagoane ale trenurilor rapide 
55 și 58 București — Suceava 
au tremurat, pur și simplu, de 
frig. Din cauza acelorași termo- 
state defecte, caloriferele înghe
țaseră. Călătorii erau pesimiști : 
semn că C.F.R.-ul nu s-a pre
gătit încă pentru iarnă...

Oare ce surprize ni se mai 
rezervă pentru a treia călătorie 
și următoarele ? Sperăm să pri
mim un răspuns pe care să-1 a- 
ducem cu... căldură Ia cunoș
tința cititorilor.
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Un liceu... I
I milionar I
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Nu e nici o" â'lxăjjffiăre. Elevii 
de Ta Liceul hr. Vde construc
ții din Tulcea-îmbină in chip 
strălucit teoria cu practica. în- 
sușindu-și tainele meseriei di
rect pe șantiere, de numele și 
hărnicia lor se leagă acum rea
lizarea mai multor construcții 
in întreprinderile agricole 
stat din Tulcea, Niculițel 
Traian, o grădiniță de copii, 
ternatul și atelierul liceului 
care invață. în cifre absolute, 
strădania și priceperea lor se 
materializează nu numai în rea
lizarea planului pe care și l-au 
propus, ci și in depășirea aces
tuia cu vreo 700 000 lei in anul 
1976 și cu peste 1 000 000 lei in 
acest an. Iar dincolo de cifre, 
rămin faptele lor și convinge
rea tulcenilor că vor avea con
structori... la înălțime 1

de
Și 

in- 
in
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„Trei iazuri"
— Alo, postul de miliție al 

comunei Strunga ? La telefon 
este unul din consumatorii de 
la restaurantul „Trei iazuri", 
de unde vă și vorbesc. Poate că 
eu greșesc, dar la o masă au 
poposit adineauri doi indivizi a 
căror comportare mi se pare 
suspectă. Cum ? Veniți încoace? 
Foarte bine. Sintem cu ochii pe 
ei...

Nici n-au apucat bine să intre 
în restaurant subofițerii de mi
liție, că cei doi indivizi au și 
sărit in sus, voind s-o zbugheas
că afară, unde iși parcaseră ma
șina l—VN—3812. Mașină pe 
care cei doi — Adrian Dirdală 
și Paul Scăunaș, amindoi din 
Odobești — o furaseră tot de la 
un odobeștean. Ba, colac peste 
pupăză, porniseră cu mașina la 
plimbare prin județul lași, fără 
ca nici unul să aibă permis de 
conducere. Plimbare care a 
stopată in arestul miliției.

fost
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„Odorul" 
din Odoreu

I
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Spicuim dintr-o declarație a- 
flată la miliția din Satu Mare : 
„Nu am mai comis nici o aba
tere și nici o infracțiune, prin 
faptul că părinții mei țin foar
te mult la mine si tot ce visam 
eu noaptea ei imi cumpărau 
ziua, și eu ziua mi-o petreceam 
mai c-o bere, mai 
așa că, din vară, 
fost eliberat din 
n-am avut nevoie 
pentru că mămica

Dacă n-ar exista o astfel de 
declarație, negru pe alb, ai cre
de că ai de-a face cu o secven
ță de comic absurd. Din pă
cate, declarația este strict au
tentică și e semnată de loan 
Borneas, un tinăr de 21 de ani, 
din comuna Odoreu, județul 
Satu Mare. La citeva zile de la 
semnarea acestei declarații, în
cheiată cu un angajament — tot 
scris — că se va încadra într-o 
muncă utilă, aflăm că „odorul" 
cel drag din Odoreu și-a bătut 
părinții (drept „răsplată" pen
tru prea marea lor dragoste), a 
înșfăcat ce-a găsit prin casă și 
a

cu o cafea, 
de cind am 
penitenciar, 

să muncesc, 
și tăticu...".

dispărut fără adresă.
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Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu spripnul corespondenților
„Scinteii"

I
l

La sugestia tovarășului Simion Do- 
brovici, prim-secretar al Comitetului 
județean Vranceaal P.C.R., care ne-a 
vorbit pe larg de greutățile cu care 
se confruntă tinăra întreprindere de 
prelucrare a maselor plastice din 
Focșani, ne-am deplasat la fața 
locului. De la început, în discuția 
pe care am avut-o cu ing. Dumitru 
Constanținescu, directorul întreprin
derii, ing. Dumitru Mocanu, ingine
rul șef, și ing. Hirșu Vintilă, secreta
rul organizației de partid, am înțeles 
că se simțeau stingheriți, nu le făeea 
deloc plăcere să vorbească — pentru 
a cita oară 1 — despre nerealizarea 
sarcinilor de plan, chiar dacă aceasta 
se datorează in cea mai mare măsură 
unor cauze care nu depind de co
lectiv.

„Avem și noi lipsurile noastre, spu
nea directorul. Sintem un colectiv 
năr. care trebuie format educat 
spiritul muncii, al răspunderii, 
mai intîmplă ca unii muncitori 
absenteze-nemotivat, să ceară con
cedii fără plată, să întîrzie de la 
program. Dintr-un studiu făcut de 
organele de partid rezultă că, din 
cauza neutilizării timpului în mod 
corespunzător, nu s-a realizat o pro
ducție in valoare de 4,5 milioane lei. 
Vom recupera această rămînere in 
urmă. Pe de altă parte, trebuia să 
fim mai exigenti fată de constructor. 
Trustul construcțiilor industriale 
Brăila — Grupul șantiere Galați — 
pentru a grăbi terminarea tuturor lu
crărilor si remedierilor. Trebuie să 
spunem, totuși, că. deși tînăr și cu 
mai putină experiență, colectivul 
nostru a luat toate măsurile pentru 
a pune în funcțiune, atunci cind 
ne-au sosit, utilajele și a le folosi co
respunzător. Ba, chiar am produs in 
plus, cu utilajele pe care le-am avut, 
Îucrînd în flux continuu. Pentru că 
la orice pornire si oprire se produc 
deșeuri și noi le evităm, obținînd 
producție în plus. Dar adevăratele 
cauze ale restanțelor în realizarea 
sarcinilor de plan, pe care le-am în
registrat în acest an, depășesc pu
terile noastre de soluționare, ele de- 
pinzînd de alți factori, in primul 
rînd de forurile noastre de resort".

De fapt, care-i situația în această 
unitate din punctul de vedere al în
deplinirii sarcinilor de plan ? La 31 
octombrie a.c„ întreprinderea înre
gistra o restantă de 101.5 milioane lei 
la producția globală, care, potrivit es
timărilor, va crește substanțial pină 
la sfirșitul anului.

Care sint cauzele acestei stări de 
lucruri necorespunzătoare ? Din capul 
locului trebuie subliniat că este vorba 
de o neconcordantă intre nivelul in
dicatorilor de plan ai Întreprinderii 
și termenele de dare in funcțiune a 
noilor capacități de producție, de do
tare a întreprinderii cu utilajele ne
cesare, pentru a putea face față sar
cinilor de producție planificate. Să 
exemplificăm. Prima capacitate de 
producție a fost stabilită la o anu
mită cantitate de mase plastice. 
Aceasta s-a defalcat, in două etape : 
prima — Ia 31 ianuarie a.c„ iar a 
doua — la 30 iunie, ambele urmind 
să totalizeze jumătate din capacita
tea finală de producție a întreprin-

derii. Ce s-a întîmplat insă pe par
curs ? Multe dintre utilaie au fost 
livrate cu întîrziere și. de aceea, ca
pacitatea prevăzută pentru etapa din 
31 ianuarie, cînd a fost dată în func
țiune întreprinderea, a fost atinsă 
abia la 31 octombrie. Precizăm că 
utilajele sint produse, în cea mai 
mare parte, la întreprinderea meca
nică din Sibiu. După cele spuse de 
tovarășii 
prinderii, 
tui an 
funcțiune 
restul de _____ , ____ _  __________
finală, urmează să fie livrate și puse 
în funcțiune în perioada aprilie-no- 
iembrie 1978. Or. această capacitate 
finală trebuia atinsă încă la sfirșitul 
anului în curs. Este de la sine înte-

din
pînă

vor
o serie de utiiaje, dar 

utilaje, pînă la capacitatea

conducerea între- 
la sfirșitul aces- 

mai fi puse in
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să

întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice 
din Focșani în fața unor 
probleme stringente : fun
damentarea reală a unor 
indicatori de plan și asi
gurarea desfacerii produ

selor

Ies că. în această situație, fundamen
tarea indicatorilor de plan pentru 
1977 nu a fost reală. In condițiile în 
care a fost necesară o nouă e- 
șalonare a livrării utilajelor, planul 
n-a suferit nici o modificare. Cen
trala industrială de prelucrare a 
cauciucului și maselor plastice „Da
nubiana" a făcut doar transfer de 
plan valoric de la un trimestru la 
altul, aducînd în trimestrul al IV-lea 
valori fără corespondent integral în 
producția fizică. Comparînd produc
ția fizică cu planul valoric stabilit 
pentru acest ultim trimestru al anu
lui, se ajunge la situația paradoxală 
ca valoarea - ce ar reveni pe o tonă 
de mase plastice prelucrate să fie 
de aproape trei ori mai mare decît 
costul real.

Pe de altă parte. în uzină sint încă 
multe utilaje care nu funcționează 
datorită unor neajunsuri de construc
ție, 
șase 
lui 
țre 
mai 
dusul 
acestui aspect

Ne referim, bunăoară, la cele 
linii pentru fabricarea furtunu- 
armat 
acestea
produc furtun, pentru că pro- 

nu are desfacere (asupra 
vom reveni), ci tu

buri ; trei sint aduse în fabrică 
din ianuarie, dar n-au produs deloc. 
Ele au o capacitate de 1 C00 tone. A 
rămas ca in trimestrul acesta între
prinderea din Sibiu să le pună ia 
punct. Am văzut o situație întocmită 
în fabrică la 1 octombrie a.c„ din 
care rezulta că unele utilaje au fost 
incomplet livrate și deci n-au putut 
fi puse în funcțiune, iar altele au 
fost montate, date in exploatare, dar 
tiu au atins capacitățile gar^nthte' de 
furnizor.

Așa eum am arătat, colectivul în-

din p.v.c. Trei din- 
funcționează, dar nu

treprinderii de prelucrare a maselor 
plastice din Focșani este tinăr. noua 
fabrică intrînd in funcțiune 
ceputul acestui an. Firesc, 
buia să se fi bucurat de un 
și un sprijin mai eficient din 
centralei și a ministerului de 
Or, așa cum au evoluat 
pină în prezent, numai de așa ceva 
nu se poate vorbi, întreprinderea 
fiind lăsată să se descurce cum 
poate. Din această cauză, acum, spre 
sfîrșit de an, bilanțul nu este nici 
pe departe satisfăcător. Și incă o 
precizare : nerealizarea planului de 
către această intreprindere afectează 
în bună măsură planul pe ansam
blul județului. Sint realități, motive 
în plus pentru ca tovarășii din con
ducerea centralei și a ministerului 
să reflecteze și să acționeze cu ma
ximum de răspundere și solicitudine.

Un alt capitol, a cărui clarificare 
solicită maximum de interes si ur
gentă din partea forurilor competen
te — Ministerul Industriei Chimice și 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe — se refe
ră la desfacerea produselor realiza
te la întreprinderea din Focșani. 
Pare de necrezut, dar, deși fabrica 
este nouă, realizează produse noi, de 
mare utilitate in diverse domenii de 
activitate, nu a avut asigurată des
facerea pentru anumite cantități și 
sortimente. O cauză demnă de luat 
în considerație este, credem, că nu 
se cunoaște de către toate întreprin
derile interesate ce anume se fabrică 
la Focșani.

Aceasta este. în linii generale, si
tuația actuală de la întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice din 
Focșani.

Ce se întrevede pentru anul 
viitor ? Deocamdată — și aceasta 
după multe insistențe -- au fost 
aprobați indicatorii de plan la pro
ducția globală și marfă, fundamentați 
de intreprindere în funcție de ter
menele la care furnizorii s-au anga
jat să livreze utilajele. Rămîne, de
sigur, să fie clarificați și corelați și 
ceilalți indicatori — productivitatea 
muncii, forța de muncă, cheltuielile 
totale și materiale la o mie de lei 
producție-marfă, beneficiu, export. 
După cum se cuvine definitivată și 
situația desfacerii produselor, deoare
ce in momentul de față întreprinde
rea nu are încheiate contracte pentru 
o bună parte a producției din 1978. 
Firește, colectivul 
singur, nu poate 
rezolvare tuturor acestor probleme. 
Tocmai de aceea, intrucit a mai ră
mas puțin timp pină la începutul 
anului viitor, considerăm absolut ne
cesar ca factorii de răspundere din 
centrala industrială și ministerul de 
resort să examineze aprofundat 
problemele cu care se confruntă a- 
ceastă întreprindere, să adopte mă
suri și decizii corespunzătoare reali
tății, cerințelor economiei naționale, 
astfel ca să se evite cu desăvîrșire 
situația din acest an, ca fondurile 
cheltuite pentru această investiție să 
fie fructificate cit maj eficient.

Neculai ROȘCA

la in
el tre- 
ajutor 
partea 
resort, 

lucrurile

întreprinderii,
să găsească

lumii doresc
Copiii lumii doresc 

pacea 1 E firesc, vom 
spune. Copiii, cu as
cuțitul lor spirit de 
observație, înregistrea
ză cu sensibilitate e- 
venimentele ce se pe
trec în jurul 
preocupările și 
mintările celor 
piați și ințeieg că de 
ideea nobilă de pace 
și ințelegere intre 
meni se leagă cele 
fierbinți năzuințe 
popoarelor. Copiii 
mii doresc pacea ; 
cum își exprimă, plas
tic, această aspirație ? 
Ne-o relevă, cu emo
ționantă forță de con
vingere, suita de de
sene a participanților 
— de la 5 la 13 am, 
din diferite 
lumii — la 
internațional 
la București 
tetul național 
pentru UNICEF ; lu
crări prezentate in ex
poziția deschisă la Mu
zeul de istorie al Repu
blicii Socialiste Româ
nia.

Pacea, pentru 
mai mulți dintre 
înseamnă liniștea 
căldura căminului 
rintesc, Înseamnă —: 
în culori vii. în ima
gini gingașe, sugestive,

lor, 
fră- 

apro-

oa- 
mai 
ale 
lu-

țări ale 
concursul 
organizat 
de Comi- 

român

cei 
ei, 
și 

pă-

revelatoare ale uni
versului copilăriei — 
să se poată juca in 
voie, să poată cinta, 
să poată desena, să se 
bucure de lumina_ și 
căldura soarelui, 
pacea înseamnă 
luptă, înseamnă 
„nu, războiului 
cu vopsea pe 
acel foc de tabără a- 
prins din patul de 
lemn al puștilor — e- 
voeate in desenul Ni- 
colettei Fortin și al 
Giuziei Mengoni, din 
Italia, distins cu Mare
le Premiu — ca și 
.acea demonstrație lar
gă cu pancarte și lo
zinci în care cuvintul 
pace e scris în toate 
limbile pămîntului, 
acea stringere priete
nească de miini albe, 
negre, galbene... Sim
boluri tradiționale — 
cum ar fi îndrăgitul 
porumbel alb al păcii 
— apar în ipostaze din 
cele mai surprinzătoa
re,- capătă noi înfăți
șări.

Copiii și pionierii 
noștri, prezențe re
marcabile și în alte e- 
diții ale acestei pres
tigioase competiții ar
tistice a copiilor lumii, 
se disting, și de această 
dată, prin

Dar 
Și 

acel 
scris 

ziduri,

bogăția in-
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(Urmare din pag. I)
tetului municipal, precum și mem
brii biroului au ajutat organiza
țiile de partid in care sint repartizați 
să prezinte problemele la instruirea 
activelor acestora și, in același timp, 
să stabilească măsuri concrete pentru 
traducerea lor în viață.

Pentru informarea masei largi de 
comuniști, de oameni 
membrii activului 
adunări de partid, de
U.T.C., urmăresc popularizarea con
ținutului hotărîrilor prin toate mij
loacele muncii politico-educative : 
emisiuni repetate la stațiile de radio
amplificare, articole la gazetele dc 
perete, panouri ale propagandei vi
zuale etc. Tovarășii Constantin An- 
drone, Marin Andrei, Stelian Petres
cu, activiști ai comitetului municipal 
— și nu sint singurii — reținind 
metodele bune folosite de organiza
ția de partid de la întreprinderea de 
aparate de cale în popularizarea ho- 
tăririlor, au asigurat transmiterea 
acesteia prin intermediul unor schim
buri de experiență.

SPRIJIN CONCRET PENTRU MA
TERIALIZARE.

— Dacă am face un sondaj în rin- 
durile muncitorilor din Întreprinderi, 
intrebindu-i de cite ori au discutat 
direct cu activiștii municipiului 
pre înfăptuirea unor hotăriri. 
credeți că ar fi răspunsul ?

— N-aș putea spune exact.

ai muncii, 
participă la 

sindicat și

des- 
care

Dar

Publicăm astăzi alte răspunsuri _ la 
semnalele critice apărute in „Scin
teia".

JUDEȚUL SUCEAVA : „Recu
perăm depășirile de consumuri, 
obținem economii".

„Faptul că în prima decadă a lunii 
noiembrie județul Suceava a depășit 
consumul planificat de energie elec
trică a determinat comitetul jude
țean de partid să 'întreprindă noi 
măsuri hotărîte de economisire a e- 
nergiei electrice, noi acțiuni pentru 
lichidarea oricărei surse de risipă in 
toate unitățile consumatoare și, în
deosebi, în cele vizate în grupajul 
publicat în ziarul «Scinteia» din 15 
noiembrie : Combinatul de celuloză 
și hirtie Suceava și întreprinderea 
de spirt, bere și amidon Rădăuți. în 
aceste unități, precum și în altele, cu 
sprijinul consiliului județean de con
trol muncitoresc, au fost adoptate 
măsuri pentru mai buna organizare a 
producției, îmbunătățirea unor tehno
logii de fabricație și introducerea 
de noi scheme tehnologice. Pe aceas
tă bază au fost recuperate depășiri
le de consumuri ale primei decade pe 
ansamblul .județului, in luna noiem
brie obținîndu-se, totodată, o econo
mie de 180 000 kWh energie electri
că. Aceasta — și pe seama dimi
nuării consumurilor in unitățile men
ționate in „Scinteia", unități care 
stau în continuare in atenția comi
tetului județean de partid". (Sem
nează : Mihai Găinariu, secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R.).

COMBINATUL DE CELULO
ZĂ Șl HIRTIE DEJ : „Cuvîntul 
de ordine — încadrarea rigu
roasă în repartiții".

„Critica adusă Combinatului de ce
luloză și hit tie din Dej in legătură 
cu nerespectarea consumurilor de 
energie electrică a avut un puternic 
ecou in rindurile muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor noștri. Au fost 
analizate temeinic modalitățile de 
gospodărire judicioasă a energiei e- 
lectrice și combustibililor și s-au sta
bilit noi soluții și măsuri de dimi
nuare a consumurilor. Pentru înca
drarea în repartiție și recuperarea 
depășirilor de consum au fost luate 
următoarele măsuri : scurtarea pe
rioadei de reparații capitale la turbi
na nr. 1 cu 12 zile, prin organiza
rea lucrului în trei schimburi, elimi
narea mersului «in goi» al utilajelor. 
Prin asemenea acțiuni, calculele esti
mative de eficiență a măsurilor a- 
mintite arată că, in luna noiembrie, 
combinatul se va încadra în repar
tițiile de energie electrică planifica
te. Pentru perioada următoare, con ■ 
siliui oamenilor muncii a stabilit noi 
măsuri". (Semnează : ing. loan Un
gur. directorul Combinatului de ce
luloză și hirtie din Dej).

Nota redacției : potrivit datelor 
comunicate de. Dispeceratul energetic 
național. Combinatul dc celuloză și 
hirtie din Dej a obținut, in luna no
iembrie, o economie de 191000 
kWh energie electrică.

10 în 10
de la Dispeceratul energetic național:

CUM A EVOLUAT CONSUMUL?
In perioada 1-30 noiembrie

10 960 și 10 967 ne-am referit laîn grupajele publicate in „Scinteia" nr.
situația din primele 10 zile, respectiv, 20 de zile ale lunii noiembrie, pe 
județe, in domeniul consumurilor energetice. Care este nivelul atins in 
consumul de energie electrică la sfirșitul perioadei 1—30 noiembrie ? Ce 
măsuri s-au întreprins pentru recuperarea depășirilor semnalate anterior ? 
lată situația pe luna noiembrie, așa 
de Dispeceratul energetic național.

cum se desprinde din datele furnizate

tares Severa

pacea11
spirației tematice, 
pasiunea cu care 
nuiesc culoarea, 
căldura sentimente
lor. Și pioniera Maria 
Pop, din 
ramureș, 
Premiul 
U.A.P., și 
darii, de
nr. 4 din Constanța, 
care a primit Premiul 
1, s-au apropiat cu 
gingășie de prietenii și 
colegii lor. infățișîn- 
du-i așa cum sint in 
viața de fiecare 
veseli și plini de 
timism.

Este de înțeles 
juriul nu a avut o mi
siune 
cind a 
lecteze 
Pentru 
deaproape, fiecare de
sen ar merita o dis
tincție pentru imagi
nație creatoare, simț 
al culorii sau genero
zitate a sentimentului, 
pe care spațiul res- 
trins al expoziției ori
cum nu le putea cu
prinde, dar pe care ni 
le sugerează amplifi
cate la scara cuprin
zătoare a tuturor < 
piilor lumii.

Florica 
DINULESCU

prin 
mi- 
prin

Birsana-Ma- 
distinsă cu 
special al 
Iliuță Pose- 

la Grădinița

zi : 
op-

că

ușoară atunci 
trebuit să-i sa
pe premianți. 
că, privit in-

co-

am în vedere faptul că activiștii noștri, 
nu numai cei citați anterior. își petrec 
cea mai mare parte a timpului în 
mijlocul oamenilor muncii, abordind 
în discuțiile cu ei o sferă largă de 
probleme, adică tot ceea ce-i frâ- 
mintă. în acest context, ei ii și in
formează cu privire la unele mă
suri cuprinse în hotărîri, îi ajută 
să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce 
derivă din ele. De altfel, cerem stă
ruitor activiștilor noștri, în cadrul 
programului săptămînal de deplasări, 
să renunțe definitiv la practica mai 
veche de a se opri numai la comi
tetele de partid ori Ia cadrele de 
conducere, îndemîndu-i să se afle 
mereu in mijlocul oamenilor, să ex
plice, să convingă, să ajute mai mult 
acele organizații, pe acei comuniști 
cărora le revin sarcini mai complexe 
sau au de depășit anumite greutăți.

Desigur. însă, nu toate lucrurile 
merg satisfăcător. Aș aminti, de 
pildă, că pentru întreprinderile din 
municipiu au fost stabilite măsuri 
ferme in direcția întăririi ordinii și 
disciplinei, a economisirii materiilor 
prime și materialelor, energiei și 
combustibilului. Și, deoarece discuția 
noastră se referă la modul cum ac
ționează activiștii pentru îndeplinirea 
hotărîrilor, nu-i putem absolvi pe 
tovarășii Stelian Istrate și Ion Chira 
de răspunderea ce le revine pentru 
modul nemulțumitor în care se înde
plinesc. deocamdată, aceste hotărîri 
pe șantierele întreprinderii de con-

Expoziția de artă populară greacă

muzeului.

Expoziția prezentată 
de Muzeul de artă 
populară greacă din A- 
tena, in rotonda Mu
zeului de artă al Repu
blicii Socialiste Româ
nia. care cuprinde o 
selecție de obiecte re
prezentative din ar
gint, argint ailrit, bro
derii, costume -și țesă
turi — riguros alcătui
tă și la un înalt nivel 
artistic de către con
servatoarea
Popi Zora — reușește 
să ne înfățișeze o ima
gine globală și, totoda
tă, particulară a trăsă
turilor specifice artei 
populare din Grecia ; 
artă care a cunoscut o 
renaștere și o situație 
cu adevărat înfloritoa
re abia in ultimii 150 
de ani, după mișcarea 
din 1821, ce a permis 
sporirea remarcabilă a 
activităților din toate 
domeniile și în mod 
deosebit a artizanatu
lui. Și datorită aces
tor condiții, arta popu
lară greacă conține 
elemente caracteristi
ce ce o diferenția
ză de arta altor 
poare.

In linii mari, 
populară greacă, 
cum reiese și din
prinsul expoziției, con-

po-

arta 
așa 
cu-

ține trei mari catego
rii : arta țărănească 
sau pastorală, arta o- 
rășenească, strins le
gată de cea artizanală, 
și arta sacră, realiza
tă in ateliere specia
lizate și influențată 
puternic de tradițiile 
bizantine. Un amestec 
de influențe orientale 
și occidentale așter
nute peste creațiile 
locale a dus la origina
litatea și la caractere
le naționale ale artei 
populare grecești. Im
presionează astfel, la 
obiectele expuse, ara
bescurile complexe și 
compozițiile luxurian
te și decorative carac
teristice influenței ori
entale, apoi formele 
heraldice, sobrieta
tea și simetria orna
mentelor și motivelor 
florale stilizate sau a 
figurilor umane mi
niaturizate în orna
mente, ca și unele 
reminiscențe ale baro
cului occidental în 
ondulația liniilor, a 
spiralelor, romburilor 
ș.a.m.d.

De o mare frumusețe 
decorativă sint obiec
tele din argint, care au 
cunoscut o mare răs- 
pîndire în viața eco
nomică și

greacă, din cele mai 
vechi timpuri. In spe
cial bijuteriile, care 
reactualizează motive 
ornamentale ale anti
chității grecești, sint 
de o valoare artistică 
remarcabilă.

Spectaculare, prin 
fastul și variantele 
locale, sint și costume
le. Majoritatea celor 
expuse sint confecțio
nate în ateliere, ceea 
ce 
lor 
ce 
fi pitorescul specifi
cului național grec. La 
rindul lor țesăturile 
expuse, aparținînd se
colelor XVIII și XIX, 
demonstrează dezvol
tarea înfloritoare pe 
care a cunoscut-o meș
teșugul artizanal al 
țesătoriei în aceste se
cole. Diversă și bogat 
ilustrată, expoziția ar
tei populare grecești 
este un veritabil eve
niment cultural, pre
cum și o mărturie, de
monstrată cu atîta gri
jă in prezentare, a ta
lentului și gustului ar
tistic deosebit al omu
lui din popor.

explică bogăția 
asociată cu ceea 
considerăm noi a

socială Mircea DEAC

DEPĂȘIT

in județele:
• BRAILA — cu 25 la sută (re

zultatele denotă o insuficientă pre
ocupare pentru diminuarea consu
mului de energie electrică ; o sub
stanțială depășire se localizează lot 
la Combinatul de celuloză, hirtie și 
fibre artificiale din Brăila).

• IALOMIȚA — cu 14 la sută (în 
ultimele 10 zile ale lunii noiem
brie. consumurile au crescut cu 4 
la sută ; situația necorespunzătoare 
se datorează aceleiași unități men-

precedente : 
și hirtie din

(Combinatul metalurgic din Tul- 
cea).
• MARAMUREȘ — se menține 

tot cu depășiri (întreprinderea me
talurgică pentru metale neferoase 
din Bala Mare și exploatările mi
niere Borșa, Cavnic și Baia Sprie).
• HARGHITA — consumurile 

suplimentare au crescut (fabricile 
de mobilă din Miercurea Ciuc, To- 
plița și Odorheiu Secuiesc).

||||lLA LIMITĂ

în județele

strucții-montaj și Grupului nr. 7 
construcții, de care răspund nemij
locit. Pe respectivele șantiere — ca 
și în alte unități economice* — lo
zincile, chemările generale pe ase
menea teme nu lipsesc. Sint însă cu 
totul insuficiente îndeosebi discu
țiile directe cu oamenii, pentru ca 
sarcinile pe om, pe mașină, pe for-

zuri cind unii sint atit de sa- 
tisfăcuți de elaborarea unei hotărîri 
bune și frumoase, incit o privesc cu 
încintare, respiră ușurați după adop
tarea ei, omițînd că abia atunci în
cepe principalul efort. Important 
este, de asemenea, ca activitatea de 
control să meargă mină in mină cu 
eforturile stăruitoare pentru indepli-

mâții de lucru să fie bine cunoscute. 
Mai întîlnim, de aceea, și mașini 
care merg în gol, și risipă de mate
riale, și manifestări de indisciplină, 
în timp ce prevederile propriilor 
hotăriri ale multora din aceste orga
nizații se repetă, aproape stereotip, 
de la o perioadă la alta.

RESPONSABILITĂȚI și terme
ne PRECISE. Munca de zi cu zi de
monstrează că rezultate bune se pot 
obține numai atunci cînd hotăririle 
adoptate includ termene precise, ri
guros și realist stabilite, fixindu-se, 
totodată, răspunderi clare, pe per
soane, evitîndu-se orice generalități, 
plutiri în abstract. In 
înscrie și necesitatea 
imediat la acțiune, 
fel de pauze, de 
templative, căci viața cunoaște ca-

același sens se 
de a se trece 
fără nici un 

perioade con-

nirea sarcinilor. Dezvoltînd această 
idee, interlocutorul nostru preciza :

— Spre a fi cu adevărat eficient, 
controlul îndeplinirii hotărîrilor nu 
poate fi efectuat doar la datele sca
dente, ci permanent, astfel ca să fie 
posibilă eliminarea pe parcurs, cu 
operativitate, a eventualelor impedi
mente sau neajunsuri. De aceea, 
analizăm sistematic îndeplinirea ho
tărîrilor, avem intilniri periodice cu 
factorii de răspundere din unități, 
cînd aceștia informează despre modul 
cum asigură traducerea în viață a 
măsurilor stabilite ; se organtzează 
deplasări frecvente ale activiștilor în 
întreprinderi. Secretariatul comi
tetului municipal de partid a anali
zat recent cum se realizează repro
filarea și dezvoltarea uzinei de utilaj 
tehnologic, ritmul in care se asigură

țiohate in rubricile 
Combinatul de celuloză 
Călărași).
• CONSTANTA — 

sută (față de primele 
de, se observă o infimă diminuare 
— cu 0.7 la sută, cu totul insufi
cientă pentru recuperarea depăși
rilor ; consumurile suplimentațy^se 
datoreazțf întreprinderii de 'trans
port țiței prin conducte și între
prinderii textile „Dobrogeana" din 
Constanța).
• OLT — situație neschimbată 

(întreprinderea de aluminiu din 
Slatina).

• TELEORMAN — de la eco
nomii in două decade, la depășiri 
la sfirșitul lunii (Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Turnu- 
Măgurele, Trustul petrolului Bo- 
lintin).
• BIHOR — nu a reușit să 

recupereze depășirile anterioare de
cît parțial (întreprinderea de bere 
și spirt și Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Oradea).
• ARAD — trece de la limită 

in privința consumurilor la depă
șiri (carențe în ritmicitatea pro
ducției).
• BISTRITA-NASAUD — se men

ține cu consumuri suplimentare 
(Combinatul de prelucrare a lem
nului din Bistrița și întreprinderea 
textilă din Năsăud).

• TULCEA — de la depășiri la 
economii și din nou la depășiri

cu 6,7 la 
două deca-

COVASNA. BRAȘOV. SALAJ, 
CLUJ.

Dacă o serie de unități, cum sint : 
întreprinderea textilă „Oltul" din Sf. 
Gheorghe (județul Covasna), Com
binatul chimic din Orașul Victoria 
(Brașov). Centrul de legume și 
fructe Crișeni (Sălaj) și întreprinde
rea „Industria sirmei" din Cimnia 
Turzii (Cluj) nu ar fi depășit repar
tițiile de energie electrică, județele 
amintite ar fi reușit să obțină eco
nomii.

ECONOMII
Dintre județele care s-au încadrat 

în repartițiile planificate și au ob
ținut economii de energie electrică 
menționăm :

MUREȘ, BACAU, BOTOȘANI. 
VÎLCEA. CARAȘ-SEVERIN, IL
FOV, PRAHOVA. ALBA ȘI MU
NICIPIUL BUCUREȘTI.

Sint rezultate bune, care atestă 
preocuparea stăruitoare pentru uti
lizarea rațională, cu maximă răs
pundere, a energiei electrice. De 
menționat că o serie de județe (Al
ba. Sibiu și Vilcea) care, anterior, 
figurau la limita consumului, au 
reușit ca în ultima decada a lunii 
noienibrie să obțină economii.

Ion LAZAR J

Reduceri de prețuri ia transportul 
excursioniștilor cu autocare și microbuze

în această lună, costul 
excursiilor organizate prin ofi
ciile județene de turism și 
I.T.H.R. București este cu mult 
mai avantajos, datorită reduce
rii tarifului de transport. Astfel, 
grupurilor de studenți, elevi, 
pensionari și lucrători din agri
cultură, care efectuează excursii 
în timpul săptăminii (luni-vi
neri, inclusiv), li se acordă o re
ducere de 40 la sută, iar sîm- 
băta, duminica și in zilele de 
sărbători legale, reducerea este 
de 30 la sută. Presupunînd, de 
pildă, că un grup de elevi vor 
să organizeze o excursie de la 
București la Cheia și retur, în 
zilele de luni-vineri, transportul 
va costa numai 24 lei/persoană.

Pentru alte categorii de turiști, 
atit grupuri, cit și individuali, 
care participă la excursiile or
ganizate în zilele de luni-vineri, 
inclusiv, reducerea la tariful de 
transport cu autocare și micro
buze este de 20 la sută, iar 
simbătă, duminică și in zilele de 
sărbători legale — 10 la sută.

Oficiile județene de turism șl 
I.T.H.R. București dispun de 
autocare și microbuze elegante 
dotate cu aparatura și confortul 
necesar.

Amănunte suplimentare, cu 
privire la traseele și zonele pre
ferate, se pot obține de la toate 
agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism, precum și ale 
I.T.H.R, București.

■ ■ H ■ ■ ■
noile capacități de producție și pre
gătirea forței de muncă. Pe lingă re
zultatele pozitive obținute de co
lectivul I.U.T. și de constructori, 
s-au constatat rămîneri în urmă la 
investiții, defecțiuni de calitate, cit 
și existența unor restanțe la produ
cerea utilajelor tehnologice pentru 
siderurgie și chimie. S-au stabilit 
măsuri ferme pentru înlăturarea 
neajunsurilor, între care aș aminti 
alcătuirea unor colective de spe
cialiști șl activiști care anali
zează săptămînal și, dacă e nevoie, 
chiar la intervale mai scurte cum se 
înfăptuiesc măsurile stabilite. Ca 
urmare, I.U.T. și-a îndeplinit planul 
la investiții pe luna noiembrie, recu- 
perînd și unele restanțe.

RECITIREA HOTĂRÎRILOR ȘI 
CONFRUNTAREA LOR CU EVOLU
ȚIILE DE PE TEREN. Da. recitirea 
după un timp a hotărîrilor este o 
cerință deosebit de Importantă — nu 
numai pentru ca ele să nu rămînă 
uitate in dosare. Controlul în
deplinirii hotărîrilor se leagă în 
mod nemijlocit de confruntarea 
neîntreruptă a prevederilor stabilite 
cu situațiile concrete de pe teren, 
cu noile evoluții care pot să survină. 
Iar experiența confirmă că un rol 
important în cunoașterea acestor si
tuații îl au și informările reciproce 
permanente în cadrul biroului, al 
secretariatului sau in plenarele co
mitetului municipal de partid cu pri-

vire Ia stadiul îndeplinirii diferite
lor hotăriri și măsuri. în același 
timp, recitirea se face pe baza unui 
sistem de fișe, a unui „scadențar" 
pentru hotărîrile din fiecare dome
niu . economic, organizatoric, poli
tico-ideologic, social. Hotăririle sint 
revăzute, de asemenea, lunar, in ca
drul secțiilor comitetului municipal 
de partid. Dacă o temă este reluată 
în analiză — cum au fost, de pildă, 
problemele investițiilor, pregătirii și 
promovării cadrelor și altele — sint 
luate în atenție prevederile ante
rioare, modul cum au fost ele rezol
vate, în ideea de a nu se ajunge ia 
repetări, ci de a duce lucrurile mai 
departe, de a promova măsuri noi.

— Trebuie totuși să recunoaștem 
— a subliniat în incheiere interlo
cutorul — că, în pofida măsurilor la 
care m-am referit, mai sint comitete 
și birouri din raza noastră de acti
vitate care nu au reușit să insti
tuie un sistem eficient de control și 
urmărire a îndeplinirii hotărîrilor 
organelor superioare, a propriilor 
hotărîri. De aceea, incetățenirea unor 
modalități precise de lucru, creșterea 
consecventei in aplicarea in viață a 
tuturor hotăriri lor, ca și a eficienței 
îndrumării și controlului pe teren — 
in contextul unei viziuni unitare, 
ineluzind toate laturile activității, 
toate preocupările și cerințele oa
menilor — reprezintă principale căi 
ale perfecționării stilului și metode
lor noastre de muncă.I
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Poporul român adresează
președintelui Iugoslaviei prietene,

din toată inima, un cald

(Urmare din pag. I)

popoarele noastre. Se poate afirma 
cu deplin temei că relațiile româno- 
iugoslave constituie astăzi un exem
plu de raporturi intre două țări so
cialiste, de colaborare fructuoasă, 
bazată pe stimă și inctedere tovără
șească, pe deplină egalitate și res
pect reciproc.

Noua intilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
are loc in preajma unor importante 
evenimente in viața celor două po
poare — Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român și, nu 
peste mult timp, anul viitor, Con
gresul Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care vor jalona noi direcții 
pentru progresul operei de construc
ție socialistă in țările noastre. Nu 
încape îndoială că dialogul Ia nivel 
înalt româno-iugoslav va contribui 
la extinderea schimbului de expe
riență, la dezvoltarea și mai puterni
că a relațiilor dintre P.C.R. și U.C.I. 
Se știe că factorul hotărîtor al întă
ririi legăturilor de prietenie și cola
borare tovărășească dintre partidele 
noastre îl constituie faptul că ele se

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Coman, a adresat gene
ralului de armată Raul Castro Ruz, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri, 
ministrul forțelor armate revoluțio
nare ale Republicii Cuba, o telegra
mă de felicitare, cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a creării forțelor 
armate revoluționare ale Republicii 
Cuba.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea s-a deschis, vineri la 
amiază, o expoziție de fotografii ar
tistice din Finlanda, organizată in 
cadrul manifestărilor dedicate săr
bătoririi Zilei naționale a acestei țări. 
Sint expuse circa 100 de lucrări re
alizate de artiștii finlandezi Kalle 
Kultala și Jaakko Julkunen.

La deschidere au rostit alo
cuțiuni arh. Cezar Lăzărescu, recto
rul Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu", președintele Asociației de 
prietenie româno-finlandeză, Seppo 
Siren, secretarul Asociației de prie
tenie Finlanda-România, și Matti 
Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la 
București. < . . .

Au participat membri ai conducerii 
T.R.R.C.S., ai Asociației do prietenie 
româno-finlandeză, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

De asemenea, a luat parte delega
ția Asociației de prietenie Finlanda- 
România, condusă de Vilho Siivola, 
președintele asociației, care ne vizi
tează țara cu acest prilej.

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12.03 Roman-foileton : Nicholas Nick- 

: leby. Episodul 4
13 j Concert de prinz
13 * Publicitate

Viața in lumina normelor eticii șî 
echității socialiste. „Echipa de aur**

14,35 Inima noastră le-a născut. Versuri 
de Nichita Stăneseu

15.00 Stadion — emisiune realizată și 
prezentată de Cristian Țopescu 

întemeiază pe încredere, stimă și res
pect reciproc. în același timp, așa 
cum se știe. P.C.R. și U.C.I. acționea
ză neabătut pentru afirmarea prin
cipiilor noi. de egalitate, autonomie 
și respect reciproc intre toate parti
dele comuniste, pentru consolidarea 
unității și coeziunii mișcării munci
torești internaționale, a tuturor for
țelor politice progresiste, democrati
ce ale contemporaneității.

Caracterul constructiv al relațiilor 
dintre țările noastre își găsește re
flectare și in conlucrarea strinsă in 
sfera vieții internaționale. Ca țări 
socialiste, profund atașate cauzei pă
cii și progresului. România și Iu
goslavia militează consecvent pentru 
relații noi, de egalitate între toate 
statele, pentru democratizarea vieții 
internaționale, pentru creșterea ro
lului țârilor mici și mijlocii, al ță
rilor în curs de dezvoltare, nealinia
te. in soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea contempo
rană, pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice mondia
le. Sint cunoscute rolul activ al celor 
două țări in eforturile pentru edifi
carea securității europene, conlucra

Cronica zilei
Erau prezenți șefi de misiuni di

plomatice acreditați in țara noastră 
și alți membri ai corpului diplomatic.

★
în suita manifestărilor prilejuite 

în țara1 noastră de cea de-a 60-a ani
versare a Zilei naționale a Finlan
dei, vineri seara la „Casa filmului" 
din Capitală au fost inaugurate „Zi
lele filmului finlandez".

După alocuțiunile rostite de Dumi
tru Fernoagă, directorul Casei de 
filme nr. 5, și Vilho Siivola. pre
ședintele Asociației de prietenie 
Finlanda—România, în cadrul spec
tacolului de gală a fost prezentat 
filmul artistic „Sub steaua polară", 
in regia Iui Edvin Laine, după car
tea scriitorului Vajno Linen.

★
„Peisajul ungar în secolul al 

XIX-lea“ este tema expoziției găz
duite, incepind de vineri, de Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România. Organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, expoziția prezintă 50 de pei
saje provenind din Galeria națio
nală din Budapesta.

La vernisaj au luat cuvintul Petre 
Oprea; ’ director adjunct-al Muzeului 
de artă al Republicii SoojaJUte 
România, și Szinyei Merse Anim, 
muzeograf la Galeria națională din 
Budapesta.

tn asistență se aflau Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, artiști plastici, muzeografi, 
alți oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost de față Gyorgy Kalmar,

16.30 Concursul cintecului politic pen
tru tineret și studenți organizat de 
C.C. ai U.T.C.. U.A.S.C.R., Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
Radioteleviziunea română și Uniu
nea compozitorilor. Ediția a IT-a

18,00 Noiembrie 1977 —- Cronica eveni
mentelor politice interne și in
ternaționale

18.15 Publicitate
18,20 Antologia filmului pentru copii și 

tineret
19.30 Telejurnal
20.00 Teleenciclonedia
20,40 Ciclul de filme artistice : „Războ

iul Independenței**
21.35 întilnire cu satira și umorul
22.10 Telejurnal • Săptămina sportivă
22.35 Seară de romanțe 

rea lor strinsă pentru a se asigura 
succesul reuniunii de la Belgrad, 
preocuparea pe care o manifestă 
pentru dezvoltarea colaborării în 
Balcani. Avînd loc intr-un context 
internațional complex, noua întilnire 
la nivel înalt româno-iugoslavă va 
contribui, desigur, la adincirea co
laborării dintre România și Iugosla
via pe arena mondială.

Sint tot atitea temeiuri pentru a 
se aprecia că, înscriindu-se in acest 
tablou atît de bogat și de fertil, întîl- 
nirea care începe astăzi între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip 
BrOz Tito va marca un nou moment 
de o deosebită importanță in cronica 
relațiilor româno-iugoslave, va des
chide noi orizonturi conlucrării fră
țești dintre popoarele noastre, in in
teresul progresului operei de con
strucție socialistă în cele două țări, 
al cauzei socialismului și păcii.

Cu această convingere, animat de 
sentimente de profundă stimă și con
siderație, poporul român adresează 
tovarășului Tito din toată inima și cu 
deosebită căldură tradiționala urare 
..BUN VENIT PE PĂMÎNTUL 
ROMÂNIEI !“.

însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei R.P. Ungare la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Vineri seara, in studioul de con

certe al Radioteleviziunii, a început 
etapa finală a celei de-a Il-a ediții 
a Concursului cintecului politic pen
tru tineret și studenți. Dedicat Con
ferinței Naționale a partidului, con
cursul este inclus în cadrul manifes
tărilor Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

★
Vineri s-au desfășurat la Institutul 

de arhitectură „Ion Mincu" din Ca
pitală lucrările plenarei lărgite a Co
mitetului de conducere al Uniunii 
arhitecților, la care au participat 
reprezentanți ai unităților de proiec
tare din București și din toate ju
dețele țării. Tematica acestei ple
nare — „Specificul arhitecturii con
temporane românești".

★
, iIFkup dptrei zile. în «stațisunaa Pre
deal s-a desfășurat o const#țș4jip.jpe. 
țară a lucrătorilor dip. .dprrienîul ju- 
fismuitu. ’Au fost abordate, ’ cu ac|st! 
prilej, probleme ale dezvoltării bazei 
noastre turistice, ale organizării unor 
acțiuni de odihnă și agrement în 
anul 1978, precuip și măsurile luate 
in vederea inaugurării apropiatului 
sezon alb.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 2 DECEMBRIE 1977
EXTRAGEREA I : 11 41 15 27 84 16 

48 1 61.

EXTRAGEREA a Il-a : 25 35 5 73 8 
44 18 3 65.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 149 726 lei, din care 500 000 lei 
report la categoria 1.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
după-amiază, succesiv, in vizită pro
tocolară de prezentare,, pe ambasa
dorii la București ai : Republicii 
Populare Democrate Coreene — Sin

LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 
ROMÂNO-VIETNAMEZE DE COLABORARE ECONOMICĂ 

SI TEHNICO-STIINȚIFICĂ
La București au început, vineri di

mineața, lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Vietnam.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în comisie, iar cea vietnameză de 
tovarășul Do Muoi, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, viceprim-ministru al gu

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

in turneul de la Tbilisi 
O nouă victorie 

a handbaliștilor români 
La Tbilisi au continuat întrecerile 

turneului internațional masculin de 
handbal, la care participă și o selec
ționată a României. în cea de-a treia 
zi a competiției, handbaliștii români 
au intîlnit echipa R.S.S. Gruzine, în 
fața căreia au cîștigat cu scorul de 
28—22 (17—11). După cum transmite 
agenția T.A.S.S., din nou golgeterul 
selecționatei române a fost Ștefan 
Birtalan, care a înscris 11 puncte. în 
cele trei partide susținute pină acum 
de echipa română. Ștefan Birtalan a 
marcat 35 de goluri.

într-unul din derbiurile turneului, 
prima reprezentativă a U.R.S.S. a în
trecut la limită, cu scorul de 21—20 
(12—8), formația Iugoslaviei. Selec
ționata secundă a U.R.S.S. a obți
nut o surprinzătoare victorie, cu 
scorul de 30—22 (17—10), în partida 
cu echipa R.D. Germane.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La arena Voința din Capitală se 

va desfășura azi și mîine cea de-a 
Xl-a ediție a tradiționalei competi
ții internaționale de popice dotată cu 
„Cupa Carpați". La întreceri și-au 
anunțat participarea sportivi și spor
tive din opt țări : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană. Iugo
slavia, Polonia, Ungaria și România. 
Astăzi concursul începe la ora 9, iar 
mîine la ora 8.

• Duminică dimineața (de la i ora 
10). în Sala sporturilor din Cluj-Na^ 
poca, va avea loc meciul de box'dtn- 
tre formațiile de tineret ale Româ
niei și Poloniei. în vederea aces
tei întîlniri, federația noastră a selec
ționat, printre alții, pe Dumitru Ci- 
pere (muscă). Viorel Ioana (pană), 
Gheorghe Simion (ușoară), Valentin 
Silaghi (mijlocie) și Ion Cernat 
(grea).

• Sub genericul competiției poli
sportive naționale „Daciada", la Cluj- 
Napoca s-a desfășurat concursul 
automobilistic „Raliul proiectanților", 
la care au participat 33 de echipe 
reprezentind asociațiile „Proiectan
tul", „Constructorul" și „Politehni
ca". Concursul a inclus probe de re
gularitate, mdeminm-e și viteză in 
circuit. în clasamentul general, pe

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 decembrie. In țară : Vremea va 

In Ha, Danemarcei — Axei SeruD șl 
Olandei — Louis Jean Marie Bau- 
wens.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu cei trei am
basadori.

(Agerpres)

vernului, președintele părții vietna
meze in comisie.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Le Duan, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Viet
nam, comisia analizează posibilitățile 
de dezvoltare și diversificare în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice și tehnice, ale creșterii 
volumului schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. (Agerpres)

DUMINICĂ, LA SALA FLOREASCA

Festivalul minibaschetului bucureștean
Organizat sub egida „Daciadei", 

festivalul minibaschetului bucureștean 
se va desfășura duminică dimineața 
— începind de la ora 10,30 — în sala 
Floreasca. Programul cuprinde o serie 
de interesante acțiuni, printre care 
demonstrații tehnice, meciuri între 
cele mai bune echipe de copii din Ca
pitală, precum și — în încheiere — un 
joc între două formații alcătuite din 
componenții lotului reprezentativ de 
seniori.

Fiind vorba de o acțiune lăudabilă 
și de un program interesant, este de 
așteptat ca tribunele sălii Floreasca 
să fie pline duminică dimineața — a- 
matorii de baschet, părinții și colegii 
minibaschetbaliștilor avînd reale mo
tive să nu lipsească de la un aseme
nea atractiv spectacol.

Cunoscînd însă cum se pun pro
blemele în minibaschet (printre altele.

primul Ioc s-au situat A. Banyai șl 
F. Orban („Constructorul"). La femi
nin, pe primul loc s-a clasat echipa
jul Doina Clocea—Daniela Vaida 
(„Proiectantul").

• Rezultate înregistrate în pri
mul tur al turneului internațional 
de tenis care se desfășoară in orașul 
cehoslovac Litvinov : Smid (Ceho
slovacia) — Segărceanu (România) 
6—7, 6—3, 6—4 ; Nowicki (Polonia) — 
Petrov (Bulgaria) 7—5, 6—2 ; Birner 
(Cehoslovacia) — Ilărădău (România) 
6—2. 6—1 ; Granat. (Cehoslovacia) — 
SzBknay (Ungăfîa) 6—3, 7—5.

• Orașul suedez Luleaa a găzduit 
întîlnirea internațională amicală de 
tenis de masă dintre selecționatele 
R.P. Chineze și Suediei, în ambele 
meciuri, victoria a revenit sportivilor 
din R. P, Chineză, care au cîștigat 
cu scorul de 5—0 la masculin și cu 
5—4 la feminin.

• în prima zi a concursului inter
național de natație de la Verona (Ita
lia), americanul Mike Bruner a cîș
tigat proba de 200 m liber cu timpul 
de l’53”47/100. Pe locul doi. in ace
lași timp cu învingătorul, s-a clasat 
campionul olimpic Bruce Furniss 
(S.U.A.).

continua să se răcească, mal ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ninsori locale. 
La începutul intervalului, în jumătatea 
de sud-est a țării, ninsoarea va fi 
spulberată. Vînt moderat cu intensifi
cări de pînă la 55 km la oră în pri
mele zile. La munte, vîntul va depăși 
80 km la oră. Minimele vor fi cuprin

Ședința Comitetului 
ai statelor participante la

Tn perioada 29 noiembrie — 2 de
cembrie 1977, la Budapesta a avut 
loc ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au participat 
miniștrii apărării ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, co
mandantul suprem și șeful Statului 
Major ai Forțelor Armate Unite. Șe
dința a fost prezidată de ministrul 
apărării al Republicii Populare Un
gare, general-colonel Lajos Czinego.

Delegația Frontului Patriei din Bulgaria
a părăsit Capitala

Vineri după-amiază. delegația 
Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășul Pencio Kuba- 
dinski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, care a făcut o vi
zită in țara noastră la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, a părăsit Capitala, indrep- 
tindu-se spre patrie.

se observă că de 7-8 ani avem multe 
și bune echipe de copii, dar în for
mațiile de seniori fruntașe n-au apă
rut suficiente valori tinere), atragem 
atenția asupra unui aspect deloc ne
glijabil. Demonstrațiile, festivalurile 
de minibaschet sint frumoase, sint de 
aplaudat, dar activitatea cu cei mai 
mici baschetbaliști nu trebuie nicide
cum să se rezume la 2-3 acțiuni festi
ve pe an. Numeroaselor echipe șco
lare trebuie să li se asigure competi
ții oficiale de durată, in care să se 
întreacă pentru a scoate la iveală și 
a forma valori. Sugerăm deci foruri
lor răspunzătoare pentru dezvoltarea 
baschetului să găsească soluțiile pro
gramării unor asemenea competiții 
necesare în sălile de care dispun șco
lile generale și liceele din Capitală.

Și încă ceva : fără îndoială că la 
demonstrația de duminică a viitori
lor baschetbaliști trebuie să se con
sidere invitați toți antrenorii și tehni
cienii bucureșteni care slujesc acest 
sport. Mai mult chiar, obligația pro
fesională le cere să vină, să observe, 
să aleagă și să ia măsuri, pe de o 
parte, pentru organizarea campiona
telor de copii, pe de alta, pentru îm
prospătarea echipelor de juniori și 
menținerea in evidență a talentelor 
de perspectivă. Să sperăm că așa va 
fi !

G. M.

TENIS :
Finala „Cupei Davis“
Pe terenurile de la White City din 

orașul australian Sydney a inceput 
finala tradiționalei competiții inter
naționale de tenis „Cupa Davis", în 
care se întilnesc echipele Australiei 
și Italiei.

După prima zi de întreceri, gazde
le conduc cu scorul de 2—0. Tony 
Roche l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—4 
pe Adriano Panatta, iar John Ale
xander a dispus cu 6—2. 8—6, 4—6, 
6—2 de Corrado Burazzutti.

★
în turneul internațional de tenis 

„Smash ’77", care se dispută la Ma
nila, Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 
6—7, 6—2 pe australianul John New
combe. în proba de simplu femei, 
Evonne Goolagong â cîștigat cu 6—1, 
6—4 partida susținută cu Martina 
Navratilova.

se între minus 13 și plus 3 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Pe alocuri, ceață cu 
depunere de chiciură. în București : 
Vremea va continua să se răcească, 
mai ales la începutul intervalului. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ninsoare. Vînt potrivit.

miniștrilor apărării
Tratatul do la Varșovia

Comitetul a examinat și a adoptat 
hotăriri in unele probleme privind 
starea și activitatea curentă a For
țelor Armate Unite.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, in spirit de 
înțelegere reciprocă deplină a tutu
ror participanților.

★
Miniștrii apărării participant! la 

ședință au fost primiți vineri de 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația bulgară a fost salutată de 
tovarășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, de alți membri ai 
Consiliului Național al F.U.S.

Au fost de față Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, alți membri ai amba
sadei.

Realizări ale 
oamenilor muncii 

din agricultură
• Cooperativele agricole din jude

țul Timiș au îndeplinit cu o lună 
mai devreme sarcinile anuale la pro- 
ducția-marfă de lapte. Pînă la sfirși- 
tul anului se vor livra suplimentar ia 
fondul de stat circa 40 000 hl de lapte. 
Printre unitățile care au obținut cele 
mai mari sporuri de producție se nu
mără cooperativele agricole din Va- 
riaș, Lenauheim, Diniaș. Dumbrăvița, 
Comloșu-Mare, Jimbolia ș.a.

• Toate cele 11 consilii interco- 
operatiste din județul Gorj au reali
zat sarcinile anuale de livrări la fon
dul de stat la griu și porumb.

• în județul Harghita, cooperati
vele agricole au realizat planul anual 
de livrări la fondul de stat la pro
ducția de lapte. Ca urmare, pină la 
sfirșitul anului se vor livra in plus 
la fondul de stat circa 30 000 hl lapte 
de vaca.

• Consiliul intercooperatist Fălciu, 
județul Vaslui, a depășit planul de 
livrări la fondul de stat cu 1 066 tone 
griu, 378 tone porumb, 3 122 hl lapte 
de vacă și 44 tone carne.

Tractorul S-1 500 
cu numărul 10000

Ieri, la ora prinzului, în secția 
tractor-greu a întreprinderii „Trac
torul" din Brașov a avut loc un mo
ment important : de pe banda de 
montaj a ieșit al 10 000-lea tractor 
pe șenile de 150 CP. începută cu 
12 ani in urmă, fabricația acestor 
tractoare a fost perfecționată con- 
tinuu, pentru perfbțmarițele ce le de
ține. în prezent. ăcesț produs fiind 
bine cunoscut și peste hotarele ță
rii. Acest tractor se fabrică în pa
ralel cu celelalte tipuri din produc
ția secției respective — tractoare de 
180 și 360 CP, in mai multe variante 
constructive. (Ștefan Bănaru).

A apărut

„Revista economică**
nr. 48 1977

în întimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, revista 
publică articolele : „Creativitate 
și responsabilitate politică față 
de interesele fundamentale ale 
poporului" ; „Dimensiunile teh
nologice și strategia dezvoltă
rii in concepția României" ; 
„Dezvoltarea economico-socială 
armonioasă a teritoriului între
gii țări".

Un sumar bogat au rubricile 
obișnuite . Economie națională ; 
Conducere — organizare ; Teo
rii — idei ; Economie mondială.

BRĂILA: Un modern complex comercial
Buna aprovizionare a populației 

cu mărfuri mai multe și mai diver
sificate reprezintă o preocupare per
manentă a cooperației de consum. 
In majoritatea comunelor s-au con
struit. in ultimii ani. complexe co
merciale, magazine universale, uni
tăți de tip „Supercoop". toate dota
te cu fnobilier și utilaje moderne, 
care asigură folosirea intensivă a 
spatiilor comerciale, o servire civi
lizată. Alături de celelalte organi
zații ale cooperației de consum din 
întreaga țară, și U.J.C.C. Brăila a- 
ccrdă o atenție deosebită extinderii 
și modernizării rețelei sale comer
ciale și de alimentație publică.

De curînd, in localitatea Movila 
Miresii din județul Brăila, cooperația 
de consum a dat in folosință un mo
dern supermagazin cu o suprafață 
de peste 800 mp. La parter, unita
tea cuprinde un magazin alimentar 
și un restaurant cu terasă. La etaj 
a fost organizată desfacerea unui 
sortiment diversificat de mărfuri in
dustriale : articole de galanterie, 
tricotaje, confecții, textile-incălță- 
minte, produse cosmetice și parfu

merie, electrotehnice, sticlărie, fa
ianțe, porțelanuri, obiecte de uz cas
nic etc.

Fațada unității este decorată cu

ur mozaic ilustrind o legendă lo
cală.

In imagine : supermagazinul din 
comuna Movila Miresii.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică): 
Moartea ultimului golan — 15,30, 
Câștigătorul trebuie ajutat — 20, 
(sălci Atelier) : Cine-a fost Adam ?
— 16,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert, sim
fonic susținut de Filarmonica 
„George Dima* din Brașov. Diri
jor : I. Ionescu-Galați. Solistă : 
Annerose Schmidt (R.D.G.) — 20, 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului*. Recital de pian : Carmen 
Mihaiache — 18.
• Opera Română : Dragoste si 
jertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Pelicanul — 19,30.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 15,30, Emigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goetlie — 19, (la Comb, poli
grafic Casa Scînteii) : Carambol
— 14.

• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
ia Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** ; Cîntece din prispa casei 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „An
dersen — 7 povești* — 10.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Frații Criș — 17.
• Circul București : Vedetele 
circului din Sofia — 16; 19,30.

cinema
•Fair play : CAPITOL — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Floarea de cîmp : FAVORIT — 
0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ură : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.
• Perla : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii ; CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 
20.

• Mama : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Aripioară sau picior : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30.
• Regăsire : DOINA — 18; 20,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Sonată pe malul lacului : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Recompensă pentru șerif : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17,30.
• Mark polițistul : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. |
• Lumea animalelor : FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
• Atac împotriva lui Rommel — 
10; 12; 14; 16, Omul care nu poate

să spună NU — 18; 20 : CINEMA 
STUDIO.
• Făgăduiala : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comoara din lacul de argint : 
LIRA — 10; 12; 16; 18; 20.
• Orașul în fierbere — 9„45, Con
tesa Walewska — 11,45, Noaptea 
artificiilor — 14, Atalanta — 16,15, 
Darling — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Ținutul uitat de timp : GIU- 
LEȘTl — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Ah, Jonathan, Jonathan — 14; 
16; 18, Chirurgii — 20 : DRUMUL 
SĂRII.
• Iarna bobocilor ; FERENTARI
— 15,30: 17,45; 20, FLACARA — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Surîsul mamei : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cartea junglei — 10; 12; 1.4,
Danka — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Program de desene animate — 
16, Marele singuratic —• 18; 20 : 
PACEA.
• Căpitan la 15 ani — 9; 11; 13, 
Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică — 15,30; 18; 20 : FLO
REASCA.
• Suferințele tînărului Werther : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru : POPULAR — 
16; 19.
• B. D. Intră In acțiune î COS
MOS — 16; 18; 20.

• INIMĂ ARTIFICIA
LĂ. O echipă de medici de la 
clinica Universității de slat din 
Pennsylvania a anunțat că pen
tru menținerea în viață a unei 
paciente supuse unei operații de 
cord deschis s-a folosit o inimă 
artificială, menită să preia sar
cina ventriculului sting, care a- 
sigură pomparea singelui. A- 
ceastă inimă artificială nu poate 
fi insă utilizată o perioadă mai 
mare de două săptămini. Șeful 
echipei de medici. William Pierce, 
a apreciat că extinderea utili
zării inimilor artificiale ar pu
tea salva, anual, numai in Sta
tele Unite, aproximativ 800 de 
vieți. El șl-a exprimat convin
gerea că intervenția amintită va 
constitui un nou pas pe calea 
folosirii pe scară tot mai largă 
a inimilor artificiale, in special

după efectuarea unor interven
ții chirurgicale.

• MATERII PRIME 
DIN APE REZIDUALE, 
în prezent, la uzinele Leuna din 
Halle (R.D. Germană) apele re
ziduale sint folosite ca sursă 
pentru obținerea de materii pri
me. în acest scop a fost con
struită o statie-pilot, a cărei 
funcționare de probă a confir
mat toate așteptările. Ea va re
cupera anual din apele rezidua
le, pină acum nefolosite, ce pro
veneau de la instalațiile de acid 
salicilic, 265 tone fenol, 144 tone 
acid salicilic și 190 tone de hi- 
drobenzen. Pe lingă obținerea 
unei importante cantități de 
materii prime, instalația va con
tribui și la protejarea mediului 
înconjurător. Costurile necesita

te de construirea instalației vor 
fi amortizate in 4—5 ani.

• RECORDURI DE
MOGRAFICE. Capitala Ja
poniei este considerată unul din 
orașele cele mai populate și cu 
densitatea demografică cea mai 
ridicată din lume. Statistici o- 
ficiale au anunțat că Tokio nu
măra la 1 septembrie a.c. 
11 695 266 de locuitori. Densita
tea demografică medie a metro
polei nipone (inclusiv periferia) 
este de 5 441 de locuitori pe kmp, 
dar în anumite sectoare din o- 
rașul propriu-zis ea atinge 26 800 
de persoane pe kmp ! Un locui
tor din Tokio beneficiază doar 
de 2,1 metri pătrați de spațiu 
verde (față de 88,3 mp la Stock
holm, 72,6 la Brasilia și 30,4 la 
Londra).

• COPAC FURNIZOR

• CEASORNICE DI
RIJATE PRIN RADIO. In- 
stitutul pentru radiotehnică și e- 
lectronică din Praga a elaborat 
un ceasornic de mare precizie 
dirijat prin radio. Producția lui 
a fost inclusă în programul de 
fabricație al intreprinderii 
„Pragroton". în scopuri experi
mentale, trei asemenea ceasor
nice au fost instalate pe stră
zile capitalei cehoslovace.

• DESCOPERIREA 
UNEI PICTURI DE Tl- 
ZIAN. în podul unei case din 
Elveția au fost descoperite mai

multe bucăți dintr-o celebră 
pictură aparținînd renumitului 
pictor italian Tizian. Fragmen
tele tabloului erau împachetate 
in ziare vechi. Autenticitatea 
picturii a fost confirmată de un 
expert austriac. Tabloul, care 
reprezintă uciderea Sfîntului 
Petru, a fost prezentat de Tizian 
în 1530 la un concurs pe care 
de altfel l-a și cîștigat. Mai tir- 
ziu, pictura a ajuns in Franța, 
iar in 1816 a fost predată Italiei 
și păstrată in biserica San Gior
gio din Veneția. Din 1867, in 
urma unui incendiu, tabloul a 
fost considerat definitiv pierdut. 
Valoarea sa actuală este apre
ciată la peste 2 milioane de do
lari.

DE FURAJE Șl ÎNGRĂ
ȘĂMINTE. Consiliul științific
al S.U.A. a caracterizat o plan
tă mai puțin cunoscută, denu
mită „leucaena", drept „un co- 
pac-minune", datorită utilizărilor 
sale multiple. Planta crește atît 
sub formă de arbust, cit și sub 
formă de copac, puțind atinge 
în opt ani o înălțime de 20 me
tri. Frunzele sale constituie un
excelent furaj pentru vite, pre
cum și un prețios îngrășămînt 
datorită conținutului de substan
țe azotoase. Planta este deosebit 
de rezistentă la secetă.

• MINISILOZURI DIN 
MATERIAL PLASTIC. sPe- 
cialiștii brazilieni au produs un

nou tip de siloz cu o capacitate 
minimă de un metru cub, in 
care pot fi insilozate atit fin, 
cit și alte plante agricole. Ma
terialul din care este confec
ționat minisilozul, o țesătu
ră din poliester caracteri
zată printr-o mare rezisten
ță la factorii atmosferici, con
servă o perioadă îndelungată 
prospețimea plantelor însilozate. 
Silozul poate fi umplut cu aju
torul pompelor de aer, al eleva
torului sau manual, montarea și 
demontarea sa fiind extrem de 
simple.

• PROIECT PRIVIND 
RESTAURAREA PODU
LUI DE PE DRINA. Un 
grup de experți iugoslavi a e-

laborat un proiect de restaurare 
și conservare a vestitului pod 
de pe Drina, care a inspirat ro
manul cu același nume scris de 
Ivo Andric, laureat al Premiu
lui Nobel pentru literatură. Con
struit în urmă cu peste 400 de 
ani, podul este afectat de trafi
cul intens. în prima fază a lu
crărilor va fi refăcută partea 
carosabilă, după care se va pro
ceda la întărirea pilonilor si a 
fundației acestora. De mențio
nat că pilonii se sprijină pe o 
fundație de lemn, construită in 
anu] 1571. Ulterior va fi con
struit un pod modern peste Dri
na, urmînd ca cel actual să fie 
conservat ea monument istoric, 
mărturie a măiestriei locuitori
lor acestor meleaguri.
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Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

Recunoașterea drepturilor legitime 

ale poporului pulestiniun — 
componentă esențială a soluționării 

problemelor Orientului Mijlociu 
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE. — în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. au loc 
în prezent dezbateri asupra proble
mei palestiniene, în discuție aflindu- 
se raportul Comitetului O.N.U. pen
tru exercitarea drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian (orga
nism al Adunării Generale format 
din reprezentanții a 23 de state, prin
tre care și România).

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul țării noas
tre a evidențiat faptul că rezolvarea 
problemei palestiniene — potrivit 
drepturilor și aspirațiilor legitime ale 
poporului palestinian — reprezintă 
una din componentele esențiale ale 
reglementării conflictului din Orientul 
Mijlociu și a subliniat că România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
fost printre primii care au susținut 
și promovat activ și cu fermitate re
cunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului de a-și constitui un stat 
liber și independent.

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale a evidențiat, ca și cea prece
dentă, că există o largă convergență 
de opinii asupra faptului că o pace 
justă și trainică nu poate fi instau
rată fără realizarea drepturilor și 
aspirațiilor legitime ale poporului pa
lestinian și că, pe de altă parte, acest 
lucru nu se va putea înfăptui decît 
în cadrul unei reglementări globale 
a conflictului, potrivit rezoluțiilor 
O.N.U.

Recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare im
plică, fără îndoială, și dreptul de a 
fi reprezentat, la toate negocierile de 
pace, de reprezentanții săi autentici, 
care au autoritatea să vorbească și 
să-și asume angajamente valabile 
în numele său. Această prerogativă 
aparține Organizației pentru Elibera
rea Palestinei — a spus vorbitorul — 
care este recunoscută de O.N.U. și 
de majoritatea covîrșitoare a statelor 
lumii ca reprezentant autentic al po
porului palestinian. Participarea 
O.E.P. la negocierile de pace este in
dispensabilă, deoarece rezultatele ne

Rezoluție 
italiene în

comună a partidelor politice 
probleme internaționale actuale

ROMA 2 (Agerpres). — în Camera 
Deputaților a parlamentului italian 
s-au încheiat dezbaterile de politică 
externă prin aprobarea unei rezoluții 
semnate de cele șase partide ale „ar
cului constituțional". Documentul a- 
firmă necesitatea participării Italiei la 
toate inițiativele internaționale in- 
dreptate spre o politică de destindere, 
pentru frînarea cursei înarmărilor in 
vederea salvgardării securității Italiei 
și a aplicării in practică a tuturor 
prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa — menționează agenția 
A.N.S.A.

Succese ale forțelor de eliberare 
ale S.W.A.P.O. în Namibia

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). — 
Forțele de eliberare ale Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest au 
intensificat lupta împotriva trupelor 
de ocupație ale regimului rasist sud- 
african, provocind inamicului pier
deri considerabile — relevă o decla
rație dată publicității de S.W.A.P.O., 
in capitala tanzaniană. Documentul 
precizează, intre altele, că, in cursul

Dezvoltarea relațiilor economice intereuropene — 
important factor al edificării securității continentului

La Geneva iși desfășoară lucrările' Comitetul pentru dezvoltarea 
comerțului, unul din principalele organisme subsidiare ale Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). Sini discutate o 
serie de probleme legate de eliminarea obstacolelor comerciale, de 
lărgirea și diversificarea schimburilor economice, de promovarea coo
perării industriale și tehnico-științifice, de transformarea comerțului 
intr-un factor de creștere mai rapidă a țărilor in curs de dezvoltare 
din regiunea C E.E./O.N.U. (Europa și America de Nord), tn legătură 
cu toate aceste probleme, ne-am adresat secretarului executiv al C.E.E./ 
O.N.U., Janez Stanovnik.

— Secretariatul C.E.E./O.N.V. a 
propus recent crearea a trei noi in
stituții financiare europene. Ce s-a 
avut in vedere cind s-au făcut aces
te propuneri ?

— în ultimii ani, comerțul și coo
perarea economică dintre țările mem
bre ale C.E.E./O.N.U. au cunoscut o 
continuă dezvoltare și diversificare. 
Numărul acordurilor pe termen lung 
comerciale, de cooperare economică, 
industrială și tehnico-științifică, în
cheiate între țările cu sisteme sociale 
diferite, membre ale comisiei, a spo
rit, in ultimul deceniu, de la 23 la 220. 
Totodată, proporția liberalizării ge
nerale a tarifelor vamale incluse pe 
lista comună a C.E.E./O.N.U. a cres
cut de Ia 40 la sută in 1969, la 70 la 
sută azi. Schimburile economice și 
tehnologice au cunoscut o expansiune 
deosebită după Conferința general- 
europeană de la Helsinki — realitățile 
dovedind. în același timp, că mai e- 
xistă mari și însemnate posibilități 
încă nefructificate in domeniul dez
voltării schimburilor și cooperării în 
regiunea noastră. Pentru a le valori
fica este însă necesară, mai întîi, eli
minarea unor dezechilibre care au a- 
părut în relațiile economice dintre ță
rile membre ale comisiei. Dacă 
schimburile cu țările avînd o „econo
mie de piață" reprezintă 33—34 la 
sută în totalul schimburilor comercia
le ale statelor socialiste. în sens in
vers procentul nu este decît de 5 la 
sută. Firește, este de neconceput să 
se continue, de pildă, a exporta ma
șini fără a importa produsele pe care 
Ie fabrică aceste mașini — nrinciniul 
reciprocității trebuie să acționeze in 
toate sferele relațiilor intereuropene.

Dar nu este vorba numai de a eli
mina anumite dezechilibre, ci și de a 

gocierilor vor fi viabile și vor duce 
la o pace adevărată numai in mă
sura în care hotărîrile ce vor fi' luate 
vor fi acceptate de către toate păr
țile interesate — inclusiv de O.E.P. 
— și vor exprima voința acestora.

Evoluția încurajatoare a eforturi
lor făcute în ultimul timp pentru a 
depăși impasul existent în reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu 
a fost marcată de noi pași semnifi
cativi spre recunoașterea unanimă a 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv dreptul de a 
avea o patrie și de a fi reprezentat 
în mod corespunzător la negocierile 
de pace.

Reafirmînd poziția cunoscută a 
României în ceea ce privește elemen
tele fundamentale ale unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu, re
prezentantul român a subliniat că 
singura cale pentru a ajunge la acest 
rezultat este aceea a unor negocieri 
serioase și sincere între toate părțile 
interesate și asupra tuturor aspecte
lor problemei.

Este convingerea guvernului român 
că, în împrejurările actuale, nu tre
buie pierdută nici o ocazie și nu 
trebuie cruțat nici un efort pentru a 
se declanșa. în sfîrșit, procesul ne
gocierilor îndelung așteptate. Astfel, 
cum sublinia recent președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, este 
necesar să se acționeze cu hotărire 
pentru reluarea cit mai curind posi
bil a Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și pen
tru participarea mai activă a Orga
nizației Națiunilor Unite Ia regle
mentarea conflictului.

în încheiere, reprezentantul român 
a subliniat hotărirea României de a 
sprijini activ eforturile întreprinse 
în cadrul O.N.U. sau în afara aces
tuia pentru accelerarea reluării și 
desfășurării negocierilor vizind re
glementarea globală a problemelor 
din Orientul Mijlociu și instaurarea 
unei păci juste și trainice in regiune.

Rezoluția relevă, de asemenea, ne
cesitatea susținerii tuturor eforturilor 
actuale în Orientul Mijlociu, pentru 
convocarea rapidă a Conferinței de la 
Geneva, care va trebui să ducă Ia o 
pace justă cu participarea tuturor po
poarelor și a statelor interesate, inclu
siv a reprezentanților poporului pa
lestinian.

Rezoluția aprobată de Camera De- 
putaților cere țărilor vest-europene 
inițiative în vederea depășirii „deze
chilibrului grav Nord-Sud" și se pro
nunță pentru extinderea relațiilor cu 
țările socialiste.

unor atacuri lansate împotriva pozi
țiilor trupelor inamice din regiunea 
Ondwi, 82 militari sud-africani au 
fost uciși, iar peste 130 — răniți. De 
asemenea, forțele S.W.A.P.O. au dis
trus mai multe blindate ale trupelor 
de ocupație sud-africane și au captu
rat o importantă cantitate de arma
ment.

crea condițiile unei tot mai largi și 
diversificate colaborări. Aceasta im
plică, in mod necesar, înlăturarea 
restricțiilor din calea schimburilor și 

• înlăturarea dezechilibrelor, a tuturor obstacolelor și restricțiilor din calea 
raporturilor comerciale și a cooperării, condiție esențială a progresului tuturor 
statelor • Importante propuneri ale C.E.E./O.N.U. privind îmbunătățirea ca
drului financiar al cooperării economice și tehnico-științifice • Ample domenii și 
proiecte de extindere în continuare a cooperării între toate statele continentului

cooperării, așa cum preconizează, de 
altfel, Actul final al Conferinței de la 
Helsinki. Dezvoltarea cooperării eco
nomice — ca obiectiv important în
scris în Actul final, a cărui con
cretizare, prin realizarea de noi 
înțelegeri, se discută la actuala 
reuniune general-europeană de la 
Belgrad — depinde, totodată, în mare 
măsură, de ameliorarea structurilor 
sale financiare. în acest sens. Secre
tariatul C.E E./O.N.U. a propus crea
rea a trei noi instituții financiare eu
ropene : un fond de cooperare econo
mică. o bancă de cooperare industria
lă și o societate de credit. Scopul a- 
cestora este finanțarea proiectelor 
care vor fi convenite de țările socia
liste și cele cu economie de piață, 
a întreprinderilor lor comune, promo
varea relațiilor economice între toate 
statele europene, precum și întărirea 
încrederii reciproce între parteneri.

— Ce proiecte comune aveți in 
vedere ?

— Ne-am gîndit. în primul rînd, la 
exploatarea rațională a resurselor e-

LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

POZIȚII IN FAVOAREA ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII 
PROCESULUI DE EDIFICARE A SECURITĂȚII EUROPENE «
BELGRAD 2 — Trimisul special 

Agerpres transmite : în ședințele 
organului de lucru care examinează 
problemele referitoare la urmările 
C.S.C.E., reprezentantul Elveției a 
subliniat necesitatea asigurării perio
dicității reuniunilor reprezentanților 
țărilor semnatare ale Actului final, 
similare actualei reuniuni, perioade 
care să cuprindă intervale de timp 
între doi și doi ani și jumătate.

Reprezentantul Olandei, arătînd că 
C.E.E./O.N.U. și UNESCO vor tre
bui să-și intensifice activitatea, a 
menționat, totodată, că nu exclude 
posibilitatea convocării unor reuniuni 
de experți pe probleme de interes 
pentru toate țările participante, cu 
condiția ca actuala întîlnire să stabi
lească sarcinile și mandatul unor ast
fel de reuniuni.

Luînd cuvîntul în cursul dezbate
rilor, șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti, a eviden
țiat mai întîi importanța pe care 
țara noastră o acordă continuării, in

Cancelarul R. F. G. se pronunță 
pentru o nouă întîlnire la nivel înalt consacrată 

securității și destinderii în Europa
ROMA 2 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută joi după întrevede
rile avute cu premierul italian, can
celarul vest-german, Helmut Schmidt, 
s-a pronunțat în favoarea unei a 
doua reuniuni la nivel înalt a sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa, asemănătoare cu cea desfășu

16,3 milioane de persoane fără lucru 
în țările O.E.C.D.

La Paris se va desfă
șura in zilele de 15 și 
16 decembrie o reuniune 
ministerială a celor 
24 de țâri membre ale 
Organizației pen tru Coo
perare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.), 

consacrată examinării 
„problemei critice a șo
majului in rindul tine
retului", informează a- 
genția France Presse. in 
iunie, cind a fost con
vocată conferința, șoma
jul afecta 15 milioane de 
persoane, dintre care

Pentru 58 de locuri—2000 de solicitanți

nergetice și de materii prime ale re
giunii C.E.E./O.N.U. Acesta este un 
domeniu prioritar deoarece, după pă
rerea mea. problema energiei cu care 
este confruntată regiunea noastră 
comportă serioase implicații. Dacă 
toate statele lumii ar consuma tot atit 
de mult cit consumă în medie pe lo
cuitor țările membre ale C.E.E./O.N.U., 
ar fi necesară de șase ori mai multă 
energie pe plan mondial decît în 
prezent. Iată de ce se impune 
ca, în viitor, în procesul creșterii 
economice să fie strict raționalizat 
consumul de energie. Totodată, vor

Convorbire cu 
Janez STANOVNIK 

secretar executiv al Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa

trebui să crească investițiile desti
nate lucrărilor de cercetare-dăzvol ta
re în domeniul surselor de energie 
regenerabile. Comitetele de speciali
tate ale comisiei lucrează intens la 
o serie de proiecte de proporții vi- 
zînd modalitățile concrete de econo
misire a diferiților combustibili, in
terconectarea sistemelor naționale de 
distribuire a energiei electrice, impor
tul și exportul de gaze naturale, stu
dierea perspectivelor pe termen lung 
in industria carboniferă, care, în ac
tualele condiții, dobîndește o nouă 
importanță, precum și căutarea tehno
logiilor necesare noilor surse de e- 
nergie. Alte proiecte de interes co
mun se referă la dezvoltarea rețelei 
transcontinentale de transporturi ru
tiere și fluviale și legarea ei de re
țelele celorlalte regiuni ale lumii, la 

forme organizate, a colaborării mul
tilaterale inițiate de C.S.C.E. și a 
subliniat că reuniunea de la Belgrad 
va trebui să prevadă în documentul 
său de încheiere modalitățile practi
ce de cooperare în viitor, cum sînt 
organizarea periodică de noi reuniuni 
ale reprezentanților țărilor semnata
re ale Actului final ; convocarea unui 
număr corespunzător de reuniuni de 
experți care să examineze probleme 
vitale ale securității și cooperării în 
Europa ; contribuțiile pe care C.E.E./ 
O.N.U. și UNESCO le pot aduce 
la intensificarea aplicării unor pre
vederi ale Actului final.

în intervențiile lor. reprezentanții 
Spaniei, Maltei și Iugoslaviei au îm
părtășit ideile exprimate de șeful de
legației române, insistind, la rindul 
lor, asupra semnificației politice pe 
care o are asigurarea cadrului adec
vat de întîlniri multilaterale între ță
rile semnatare ale Actului final pen
tru pacea, destinderea și colaborarea 
în Europa.

rată la Helsinki. Helmut Schmidt a 
opinat că o astfel de reuniune, con
sacrată examinării securității și des
tinderii pe continent, „ar fi în inte
resul stabilizării păcii și că în a- 
ceastă direcție sînt de dorit contacte 
directe între șefii de guverne ai ță
rilor europene".

foarte mulți tineri, din 
țările membre ale 
O.E.C.D. intre timp, si
tuația s-a înrăutățit. La 
sfirșitul lui septembrie 
în O.E.C.D. existau 16.3 
milioane de oameni fără 
lucru.

Fotografia alătura
tă. publicată de re
vista americană „Time" 
în numărul său din 
28 noiembrie. înfăți
șează îmbulzeala pro
dusă in fața întreprin
derii „Western Elec
tric" din Oklahoma, 
care a anunțat că are 
58 de posturi libere. 
Numărul celor care 
doreau să le ocupe a 
fost de 2 000. „După 
mai bine de doi ani 
de redresare din cea 
mai gravă recesiune 
economică de după 
război, scrie revista, 
cozile la oficiile de 
șomaj continuă să fie 
îngrozitor de lungi". 
„Time" arată că în 
rindul populației albe 
din S.U.A. șomajul re
prezintă 4.5 la sută 
(bărbați) și 6,8 la sută 
(femei). în ce priveș
te populația de cu
loare, 37.9 la sută din 
tinerii sub 20 de ani 
nu au de lucru...

cercetarea tehnologică comună, la 
crearea unor centre de cooperare in
dustrială și de informații comerciale 
etc. Firește, finanțarea unor proiecte 
de o asemenea amploare s-ar putea 
dovedi dificil de realizat dacă piețele 
internaționale de capitaluri, care 
joacă un important rol în dezvolta
rea economică și extinderea cooperă
rii între state, vor funcționa numai 
pe baze pur comerciale. Tocmai de 
aceea, propunerile amintite ale Secre
tariatului C.E.E./O.N.U. au în vedere 
ca guvernele să nu se limiteze la a 
crea un cadru cît mai stimulator pen

tru facilitățile oferite de actuala rețea 
a instituțiilor de finanțare, ci să con
tribuie activ la operațiunile de finan
țare în sectoarele unde capitalurile 
particulare nu sînt dispuse să in
tervină.

— Care ar fi obiectivele concrete 
ale celor trei noi instituții financiare 
propuse de Secretariatul C.E.E.t 
O.N.U. ?

— Dacă ne referim la Fondul de 
cooperare economică, obiectivul aces
tuia va fi de a mobiliza resursele 
financiare necesare realizării unor 
vaste proiecte multilaterale în acest 
domeniu. Mai precis, este vorba de 
stimularea finanțării, prin contribu
ții guvernamentale, a proiectelor 
convenite pentru lărgirea infrastruc
turii europene, exploatarea resurselor 
minerale și dezvoltarea cercetării 
tehnico-științifice. Fondul ar permite, 
de asemenea, crearea de instituții fi
nanciare mixte menite să faciliteze 
extinderea cooperării economice. In 
ce privește Banca europeană, ea ar 
avea drept scop mobilizarea resurse

încheierea lucrărilor 
Conferinței generale 

a F.A.O.
Adoptarea unei rezoluții 

inițiate de România
ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 

au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
XlX-a sesiuni a Conferinței generale 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.).

Conferința a hotărît crearea unui 
program internațional sub egida 
F.A.O. pentru prevenirea pierderilor 
din recoltele țărilor în curs de dez
voltare, aplicarea în cadrul organi
zației a unui program de cooperare 
tehnică pentru realizarea în aceste 
țări de proiecte concrete de dezvol
tare agricolă, inițierea unui program 
pentru dezvoltarea și folosirea pe 
scară largă a semințelor selecționate.

Cea mai mare parte a delegațiilor 
apreciază drept o hotărire politică de 
primă importanță adoptarea rezolu
ției cu privire la cooperarea tehnică 
intre țările în curs de dezvoltare, 
inițiată, după cum s-a mai anunțat, 
de către România.

Merită a fi evidențiată, de aseme
nea, adoptarea de către cea de-a 
XlX-a sesiune a unei rezoluții pri
vind activitatea F.A.O. la nivel euro
pean, prin care se cere organizației 
să dezvolte în primul rînd activități
le de natură să sprijine țările in 
curs de dezvoltare, atît din Europa, 
cit și din alte regiuni ale lumii.

Vizita delegației 
de partid și de stat 

a R. 0. G. In R. S. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că la 2 decem
brie la Hanoi au avut loc convorbiri 
între delegația de partid și guverna
mentală a R.S. Vietnam, condusă de 
Le Duan, secretar general al C.C. al 
P.C. din Vietnam, și delegația de 
partid și de stat a R.D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. Președintele R.S. Vietnam, 
Ton Duc Thang, a avut o întilnire 
cu delegația de partid și de stat a 
R.D.G.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto—ira

kiene» Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Andrei Gromîko, membru 
al Biroului Politic a! C.C. al P.C.U.S.. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-au primit vineri pe 
Tarek Aziz, reprezentant special 
al președintelui Republicii Irak, 
în cursul convorbirii, informează 
agenția T.A.S.S., au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea și 
adincirea cu succes a relațiilor bila
terale, o atenție deosebită fiind acor
dată situației din Orientul Mijlociu.

In cadrul plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
desfășurată joi, Milos Jakes a fost 
ales membru supleant al Prezidiului 
C.C. și secretar al C.C. Mikulas Beno 
și Jindrich Polednik au fost aleși se
cretari ai C.C.

lor și finanțarea cooperării indus
triale, inclusiv a cooperării cu țările 
în curs de dezvoltare. Totodată, ban
ca ar înlesni crearea de noi forme de 
finanțare în domeniul cooperării in
dustriale și ar ajuta la stringerea 
datelor privind experiența comercială 
și financiară în beneficiul noilor par
teneri. O altă funcție a băncii ar fi 
aceea de a participa la constituirea 
capitalului social al întreprinderilor 
mixte.

în sfîrșit, menirea Societății de 
credit ar fi de a facilita accesul tu
turor țărilor la tehnologiile noi, ceea 
ce ar fi de un deosebit interes pen
tru țările in curs de dezvoltare, aflate 
în plin proces de modernizare a econo
miei, țări care ar putea economisi 
pe această cale rezervele valutare. 
Societatea de credit ar putea totoda
tă înlesni unui furnizor de echipa
ment industrial dintr-o țară socia
listă, de pildă, posibilitatea să-și 
deschidă noi piețe pentru produsele 
sale, in vederea sporirii rezervelor 
in monede convertibile. Desigur, a- 
ceste propuneri nu se pretind 
exhaustive, ele putînd fi în perma
nență adaptate la nevoile și prefe
rințele partenerilor in vederea iden
tificării de noi mijloace capabile să 
dezvolte cooperarea economică pe 
termen lung. Diversificarea structu
rilor comerciale — atit în ce privește 
nomenclatorul produselor, cît și aria 
geografică — constituie un important 
factor de stabilitate a economiei eu
ropene și, în general, a economiei mon
diale. Iar creșterea schimburilor eco
nomice dintre țări cu sisteme sociale 
diferite este, pe termen lung, in inte
resul tuturor țărilor continentului. 
Din aceste rațiuni, C.E.E./O.N.U. va 
acționa și în viitor pentru impulsio
narea comerțului și cooperării dintre 
toate statele membre — important 
factor de edificare a unei Europe a 
securității și încrederii, în care toate 
statele să se dezvolte plenar și să co
laboreze fructuos, bucurîndu-se de 
toate binefacerile civilizației mo
derne.

Gh. CERCELESCU
Geneva.

Aniversarea proclamării Republicii 
Democrate Populare Laos

VIENTIANE 2 (Agerpres). — La 
Vientiane a avut loc, vineri, un mi
ting festiv consacrat celei de-a doua 
aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Populare Laos.

în cuvintarea rostită la miting. 
Kaysone Phomvihane, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al guvernului, a tre
cut în revistă realizările ultimilor doi 
ani în construcția economică, în do
meniile social și cultural, reliefind 
că, în pofida greutăților întîmpinate. 
poporul laoțian pășește cu încredere, 
sub conducerea partidului, pe calea 
edificării noii orînduiri sociale. Vor
bitorul a arătat că poporul laoțian și 
armata sa de eliberare, strîns unite 
în jurul partidului, au curmat unelti-

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 33-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice. 
Comisia a adoptat măsuri privind so
luționarea problemelor prevăzute a 
face obiectul programului special de 
colaborare pe termen lung în dome
niul combustibililor, energiei electri
ce și materiilor prime. Comisia a e- 
xaminat, de asemenea, probleme le
gate de organizarea și desfășurarea 
în anul 1978 a unei expediții știin
țifice a țărilor interesate membre ale

Apel al P. C. Peruan pentru realizarea unei largi 
unități democratice

LIMA 2 (Agerpres). — Partidul Co
munist Peruan adresează tuturor for
țelor democratice, progresiste, anti- 
imperialiste și revoluționare din Peru 
chemarea de a forma un front co
mun pentru a participa la Adunarea 
Constituantă și de a „lupta pentru 
o reprezentare autentică a poporului 
in acest for" — se arată într-o de
clarație a Comisiei politice a C.C. 
al P.C.P., publicată de ziarul „Uni- 
dad", organul oficial al partidului.

Dacă obiectivul Adunării Consti-

încetarea din viață a tovarășului Knud Jespersen, 
președintele P. C. din Danemarca

COPENHAGA 2 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat al P. C. din Dane
marca se anunță că vineri a încetat 
din viață, intr-un spital din Copen- 

„Zilele Bucureștiului" la
VarȘOVia. *n CUrsul între-
prin.șe în R.P. Polonă, în fruntea 
unei’ dălegaț'ii a Comitetului muni
cipal București al P.C.R., prezentă 
la Varșovia cu prilejul „Zilelor Bucu
reștiului", Romus Dima, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., a fost primit de Alojzy Kar- 
koszka, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Varșovia al P.M.U.P. Oaspetele 
român a fost primit, de asemenea, 
de primarul general al Varșoviei, 
Jerzy Majewski.

Asociația de prietenie Norve- 
gia-România a organizat la 
Oslo o seară culturală româ
nească, consacrată aniversării 
centenarului Independenței de 
stat a României. Istoricul norve
gian Jardar Seim a evocat, cu 
acest prilej, principalele mo
mente ale luptei poporului pen
tru cucerirea independenței și 
consolidarea unității statului 
român.

★
Ansamblul folcloric „Miorița", 

care întreprinde un turneu în 
Republica Islamică Pakistan, a 
prezentat, în orașul Karachi, un 
spectacol de cîntece și dansuri 
populare românești. La specta
col, care s-a bucurat de un de
osebit succes, au participat Ab
dul Kadir Sheik., guvernatorul 
provinciei Sind, șefi ai unor re
prezentanțe consulare și comer
ciale din Karachi, un public nu
meros.

Extinderea comerțului po- 
lono-american. La Var?ovia a 
luat sfîrșit sesiunea Comisiei polono- 
americane pentru problemele comer
țului. în cadrul sesiunii, scrie agen
ția P.A.P., au fost puse de acord o 
serie de probleme care vor contribui 
la dezvoltarea pe mai departe a co
merțului dintre cele două țări. O a- 
tenție deosebită a fost acordată achi
ziționării de către Polonia de cerea
le și furaje din S.U.A., înlăturării 
piedicilor care stau in calea expor
tării pe piața americană a unor pro
duse poloneze.

Dezvoltarea relațiilor eco
nomice ungaro-vest-ger- 
mane. ^a Budapesta se desfășoară 
sesiunea Comisiei mixte ungaro— 
vest-germane de colaborare econo
mică, industrială și tehnică. Referin- 
du-se la evoluția relațiilor economi
ce dintre Ungaria și R.F.G., ziarul 
„Vilaggazdasag" scrie că se așteap
tă ca in acest an valoarea schimbu
rilor bilaterale să depășească trei 
miliarde mărci vest-germane, ceea ce 
va însemna o creștere de 20 la sută 
în comparație cu anul trecut. în an
samblul schimburilor comerciale un
gare, R.F.G. ocupă locul al doilea la 
import și locul al treilea la export. 
Cele două țări au încheiat pînă în 
prezent 258 acorduri de cooperare.

Premierul israelian la 
Londra. Primul ministru al Israe
lului, Menahem Begin, a sosit vineri 
la Londra, îrțtr-o vizită oficială de 
șase zile. El urmează să aibă con
vorbiri cu reprezentanți ai guvernu
lui britanic, în special în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu. 

rile reacțiunii. au apărat indepen
dența și suveranitatea națională a 
Laosului, au apărat puterea populară 
și cuceririle revoluției.

Kaysone Phomvihane a evidențiat 
întărirea prieteniei frățești și a co
laborării multilaterale dintre Laos și 
țările socialiste și in numele P.P.R.L , 
Guvernului R.D.P. Laos și poporului 
laoțian a exprimat recunoștința 
profundă țărilor socialiste pentru 
ajutorul și sprijinul acordate poporu
lui laoțian.

în încheiere, Kaysone Phomvihane 
a adresat partidului, armatei, oame
nilor muncii chemarea de a depune 
toate eforturile pentru indeplinirea 
programului de prefaceri social-eco- 
nomice, întărirea puterii populare și 
apărarea revoluției.

C.A.E.R. pentru studierea radioacti
vității Dunării pe teritoriile acestor 
țări, propunerile de colaborare ale 
Republicii Cuba privind accelerarea 
dezvoltării științei și tehnicii in a- 
ceastă țară, precum și informări re
feritoare la activitatea colectivului 
internațional pentru fizica reactori- 
lor și la desfășurarea simpozionului 
internațional in domeniul prelucrării 
combustibilului nuclear iradiat.

La ședință a fost aprobat planul 
de activitate al comisiei pe perioada 
1978—1979.

tuante este de a da țării o nouă 
constituție — se arată în declarație 
— obligația forțelor democratice și 
populare din Peru constă în a lupta 
pentru ca legea fundamentală să 
consfințească sensul general al trans
formărilor revoluționare peruane ini
țiate pe plan social, în 1968, și cu
ceririle obținute de clasa muncitoa
re. Comisia politică a C.C. al P.C.P. 
subliniază că sint necesare eforturi 
pentru realizarea celei mai largi uni
tăți democratice în țară.

haga, după o îndelungată suferință, 
Knud Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, func
ție pe care o deținea din anul 1958.

La Teheran, ?ahin?ahul Ira- 
nului, Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, și împărăteasa Farăh Pah
lavi au primit pe Den In-ceao, vi
cepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze. 
Cu acest prilej, a fost exprimată do
rința comună de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări — rela
tează agenția China Nouă.

Ambasadorii R. S. Viet
nam și Tailandeiau purtat la 
Vientiane, în numele guvernelor lor, 
convorbiri, încheiate prin semnarea 
unui comunicat comun — anunță a- 
genția V.N.A. în document se relevă 
că ambele părți au convenit să a- 
dopte neintirziat măsuri pentru nor
malizarea relațiilor dintre cele două 
țări, în interesul cauzei păcii în Asia 
de sud-est.

Conferința internațională 
consacrată examinării probleme1 
privind crearea unui fond comun j.ș 
stabilizare a materiilor prime a .. 4 
suspendată joi seara. Președintele re
prezentanței „Grupului celor 77“ la 
conferință, L. Seculici (Iugoslavia), a 
subliniat într-o declarație că hotă- 
rîrea amintită a fost adoptată în 
contextul „lipsei dorinței unor țări 
industrializate occidentale de a ac
cepta elementele fundamentale ale 
creării unui fond comun compatibil 
cu obiectivele Programului integrat 
asupra materiilor prime. Cu toate a- 
cestea — a adăugat el — „Grupul 
celor 77“ este gata să reia negocie
rile atunci cînd atitudinea țărilor 
dezvoltate va permite să se spere 
că negocierile vor duce la un acord".

Următoarea reuniune la 
nivel înalt a principalelor 
țări industrializate occiden- 
tnle va avea loc în cursul anului 
viitor — a declarat Jody Powell, se
cretar de presă al Casei Albe, care 
a precizat, totodată, că este „pro
babil" ca lucrările reuniunii să aibă 
loc la Bonn, nefiind însă adoptată 
nici o hotărire definitivă în acest 
sens.

Guvernul britanicare în ve- 
dere introducerea unei noi clauze in 
legea privind alegerile directe in 
parlamentul (vest)-european, pentru 
a se preciza cu claritate că parla
mentul britanic nu-și va pierde nici 
unul din elementele suveranității in 
situația creată — a declarat joi, în 
Camera Comunelor, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, David Owen.

Reuniunea pregătitoare 
privind constituirea Pactu
lui amazonic, pentru coordona- 
rea regională a eforturilor de dez
voltare în bazinul Amazonului, a a- 
vut. loc la Brasilia. La dezbateri au 
participat reprezentanți ai Boliviei, 
Columbiei. Ecuadorului. Guyanei. Pe
rului, Surinamului, Venezuelei și 
țării-gazdă.

Conflictele de muncă în 
țările occidentale. Potrivit u- 
nui raport statistic al Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I.M.), dat 
publicității la Geneva. în 1976 s-au 
înregistrat in principalele țări occi
dentale 28 500 conflicte de muncă în
tre lucrătorii industriali și patronat.
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