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Au îndeplinit planul

ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl I0S1P BROZ TITO

s-a înscris ca un eveniment politic de amplă semnificație,
deschizător de noi perspective tradiționalei prietenii

dintre popoarele României și Iugoslaviei

pe primii doi ani ai cincinalului
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Industria județului Arad

DIALOG RODNIC
LA NIVEL ÎNALTTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, duminică dimineața, Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.De comun acord, s-a apreciere intîlnirii și dintre tovarășii Nicolae Iosip Broz Tito, menite să dea un nou și puternic avint dezyoltării pe toate planurile a relațiilor româno- iugoslave.In timpul intîlnirii a fost subliniată necesitatea de a se acționa în continuare pentru extinderea aprofundarea acestor relații, de folosi, în acest sens, cit mai posibilitățile de care dispun

s-a întîlnit, cu tovarășul
dat o inaltă convorbirilor Ceaușescu și

Și a se bine cele

două țări ale noastre socialiste, prietene și vecine.Au fost abordate, de asemenea, aspecte actuale ale. vieții politice internaționale, subliniindu-se hotări- rea României și Iugoslaviei, a Partidului Comunist Român și a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia de a conlucra tot mai strîns pentru instaurarea unui climat de securitate, ințelegere și largă cooperare în Europa și in lume, pentru soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale contemporane resul și cu participarea popoarelor.întâlnirea s-a desfășurat ambianță de stimă și prețuire reciprocă, de caldă prietenie, caracteristică bunelor relații existente intre cei doi conducători de partid și de stat.

în inte- tuturorîntr-o

Ceremonia plecării
tovarășului losip Broz Tito

Duminică, 4 decembrie, s-a încheiat vizita de prietenie pe care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut-o în țara noastră tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia.Desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito se înscrie, prin importanța și semnificația ei, prin măsurile stabilite cu acest prilej, ca un moment remarcabil în evoluția relațiilor româno— iugoslave, ca o contribuție importantă la dezvoltarea și adincirea continuă a colaborării rodnice, multilaterale, dintre cele două țări și partide, la întărirea prieteniei și solidarității dintre popoarele noastre, in folosul și spre binele lor, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii.De la sediul Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. — unde au continuat și s-au încheiat convorbirile o- ficiale — cei doi conducători de partid și de stat s-au îndreptat, într-o mașină escortată de motocicliști, spre punctul de frontieră de la Gura Văii.Populația orașului Drobeta-Turnu Severin a făcut, din nou, o manifestare plină de căldură tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, expresie a bunelor și trainicelor relații care s-au statornicit și se extind

mereu între țările noastre socialiste, vecine și prietene.Pe coronamentul barajului impunătorului Sistem hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I, unde se află punctul de frontieră, o gardă militară prezintă onorul. Se intonează imnurile de stat ale Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito trec apoi in revistă garda de onoare. Un grup de copii le oferă buchete de flori.La ceremonia plecării înaltului oaspete iugoslav erau de față tovarășii Emil Drăgănescu, Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, alte persoane oficiale.Erau prezenți, de asemenea, ambasadorul României la Belgrad și ambasadorul Iugoslaviei la București.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito își iau un cald rămas bun, își string îndelung mîinile, se îmbrățișează cu prietenie.Și aici, ca pe întregul traseu străbătut, mii de localnici au aplaudat tu căldură, cu însuflețire pe cei doi conducători de partid și de stat, mani- festîndu-și satisfacția față de noul dialog româno—iugoslav la nivel înalt, față de rezultatele deosebit de fructuoase cu care el se încheie pentru amplificarea și aprofundarea continuă a prieteniei și colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre.

Animați de îndemnurile însufleți- toare și indicațiile prețioase date de dumneavoastră, cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru, oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de pe străbunele meleaguri românești ale Aradului, avînd în frunte comuniștii, raportează îndeplinirea cu 25 zile mai devreme a sarcinilor de plan la producția industrială globală pe primii doi ani ai actualului cincinal — se arată în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de comitetul județean de partid.Aceste rezultate pe care oamenii muncii arădeni le închină marelui e- veniment din viața partidului și poporului — Conferința Națională a partidului — sint rodul muncii pline de abnegație depuse pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din programul elaborat de Congresul al XI- lea, ele constituind o nouă și semnificativă dovadă a atașamentului nostru față de politica științifică, marxist-leninistă a partidului, față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care ați adus și aduceți o contribuție esențială la elaborarea și înfăptuirea acestei politici ințelepte, petjtru progresul neîntrerupt al patriei, pentru binele și prosperitatea poporului român. Vă

raportăm, totodată, că cea mai mare parte a producției suplimentare ce se va realiza este rezultatul creșterii productivității muncii, al valorificării mai eficiente a întregului potențial material și uman de care dispune județul nostru.înfăptuirea mai devreme a planului industrial permite obținerea, pină la sfîrșitul anului, peste prevederi, a unei producții în valoare de aproape un miliard lei, concretizată printre cu comandă metalice lei, 10,6altele în mașini-unelte program pentru prelucrări în valoare de 336 milioane milioane bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 4,4 milioane mp țesături, produse tricotate în valoare de 90 milioane lei, confecții textile în valoare de 182 milioane lei, 191 000 perechi încălțăminte, 620 tone brînze- turi, 3 950 tone zahăr și alte produse, încrezători în viitorul comunist al patriei, însuflețiți de exemplul dumneavoastră personal în muncă — se scrie in încheierea telegramei — sin- tem ferm hotăriți să ne înzecim eforturile în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin în acest cincinal și din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, pentru a contribui din plin la dezvoltarea mai rapidă a patriei pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste.
Industria județului Harghitaîntr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Harghita al P.C.R. se scrie ; Cu sentimente de adincă mindrie patriotică, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, înfrățiți in muncă și viață in acest minunat colț de patrie. Comitetul județean de partid Harghita raportează conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la data de 5 decembrie a.c., în preajma evenimentului de excepțională însemnătate in viața comuniștilor, a întregului popor — Conferința Națională a partidului — a fost îndeplinit integral atit planul producției industriale, cit și planul de livrări la export aferent primilor doi ani ai cincinalului.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că in acest fel s-au creat condiții ca pină la sfîrșitul anului să realizăm un volum de producție industrială suplimentară in

valoare de 640 milioane lei, materializate în 12 100 tone fontă, peste 1 000 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, 32 mii mc cherestea, 100 mii mp uși-ferestre, mobilier in valoare de 19 milioane lei, confecții textile în valoare de peste 150 milioane lei și altele. Depășirea prevederilor planului fizic, calitatea ridicată a produselor ne permit să livrăm beneficiarilor externi, pină la finele anului, produse in valoare de 40 milioane lei valută.Comuniștii, toți oamenii muncii din județ — se arată in Încheierea telegramei — dedică aceste remarcabile realizări înaltului forum al co- . muniștilor din România, omagiind și în acest fel inestimabila contribuție a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială a patriei, a tuturor județelor țării, de creștere a bunăstării materiale xși spirituale a întregului popor.
Industria județului Hunedoara

ÎncheiereaDuminică, 4 decembrie, s-au încheiat, la Drobeta-Turnu Severin, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Iosip Broz Tito, președintele .Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia.La convorbiri au participat membrii celor două delegații și alte persoane oficiale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au continuat, în ultima zi a convorbirilor, schimbul de vederi în probleme esențiale ale dezvoltării relațiilor româno-lugoslave, precum și în legătură cu aspecte principale ale actualității politice internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.Cei doi președinți au dat o înaltă apreciere convorbirilor pe care le-au purtat și au subliniat cu satisfacție rezultatele lor rodnice, care reprezintă o nouă și importantă contribuție la extinderea și adincirea prieteniei și colaborării multilaterale

..

Moment din timpul convorbirilor

ÎN PAGINA A III-A

COMUNICATUL COMUN

CONVORBIRILOR OFICIALEdintre țările, partidele și popoarele noastre.în cadrul convorbirilor, membrii delegațiilor română și iugoslavă au informat pe cei doi președinți în legătură cu discurile purtate și în-
țeiegerile la care au ajuns în cadrul intilnirilor bilaterale de lucru cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării economice și cooperării(Continuare în pag. a IlI-a)

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. se scrie : Cu profunde sentimente de mîndrie patriotică, organizația județeană de partid vă raportează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din industria hunedo- reană, în frunte cu comuniștii, alătu- rindu-se eforturilor eroice ale clasei muncitoare din întreaga țară pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor

hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, au îndeplinit cu 25 de zile mai devreme prevederile de plan pe primii doi ani ai cincinalului la producția industrială, productivitatea muncii, export și la principalele produse.închinînd acest succes Conferinței Naționale, a partidului, eveniment cu profunde semnificații politice în viata partidului și a întregii țări, vă ra-(Continuare în pag. a IV-a)
Roade deosebit de bogate

pentru adincirea conlucrării multilaterale
româno-iugoslave

Comuniștii, Întregul popor român au urmărit cu viu interes și profundă satisfacție noua întîlnire și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, eveniment politic de deosebită însemnătate în evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre țările noastre socialiste, dintre popoarele noasțre vecine, ferm hotărîte să-și împletească tot mai strîns eforturile în lupta comună pentru cauza socialismului, independenței, păcii și progresului.Entuziastele manifestări ale prieteniei româno-iugoslave, desfășurate pe ambele maluri ale Dunării, ovațiile oamenilor muncii veniți în în- tîmpinarea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito în apropiere de Prahovo, la mitingul de la Ostrovul Mare, pe întreg traseul pină la Drobeta-Turnu Severin și, din nou, pină la frontiera iugoslavă, au dat glas sentimentelor reciproce de adincă prietenie dintre popoarele țărilor noastre, prețuirii față de conducătorii lor stimați, convingerii că noua intilnire la nivel înalt va marca încă un jalon important pe drumul mereu ascendent al relațiilor dintre partidele, statele și popoarele noastre.în căldura șl afecțiunea cu care înaltul oaspete a fost întîmpinat pe meleagurile românești și-a găsit vibrantă expresie înalta cinstire pe care poporul român o acordă tovarășului Iosip Broz Tito pentru contribuția pe care a adus-o în fruntea partidului comuniștilor la lupta popoarelor iugoslave împotriva fascismului, pentru eliberare națională și socială, pentru construirea socialismului în țara vecină, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru triumful cauzei păcii și dez-

voltarea colaborării între popoare. Pentru cetățenii patriei noastre este un motiv de vie satisfacție și mîndrie faptul că în Iugoslavia — așa cum ș-a relevat și în cursul vizitei — se bucură de o aleasă considerație personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt larg cunoscute și prețuite rolul său proeminent, meritele sale deosebite în opera de construcție socialistă, în dezvoltarea prieteniei româno-iugoslave, în promovarea cauzei păcii și înțelegerii între popoare, a unor relații noi de egalitate și respect între toate statele, în făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Profunde semnificații are, desigur, faptul că noua intilnire dintre conducătorii partidelor, popoarelor și statelor noastre a avut > loc în pragul a două evenimente majore din viața acestora — Conferința Națională a P.C.R. și Congresul U.C.I. Momen- t.ul-cheie al acestei intilniri a fost, după cum se știe, inaugurarea lucrărilor de construire în comun a Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de punte a energiei două maluri ale lizînd înfrățirea popoarele iugoslave, unite prin tradiționale și trainice legături de prietenie care au căpătat dimensiuni noi în anii construirii socialismului. Construit pe baza proiectelor elaborate de specialiștii celor două țări, complexul va include două baraje deversoare, două hidrocentrale — una pe malul iugoslav și una pe malul românesc — dotate cu cite opt turbine fiecare, avînd în final o putere instalată de 432 MW care vor livra anual cite 1,2 miliarde kWh fiecărei părți. Noua lucrare de vaste proporții tehnice — care traduce în viață înțelegerile anterioare la nivel Înalt — reprezintă, ca și grandiosul sistem Porțile de Fier I, dat în folo-

Fier II — o nouă și luminii între cele Dunării — materia- poporului român cu

sință cu cinci ani în urmă, o elocventă mărturie a capacității creatoare a popoarelor noastre deplin stăpine pe destinele lor, posibilităților de dezvoltare multilaterală a colaborării româno-iugosla- ve, precum și a caracterului deosebit de fertil al acestei conlucrări, atît pentru România, cit și pentru Iugoslavia.„Astăzi am inaugurat împreună — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în toastul la dineul oferit în cinstea înaltului oaspete — lucrările noii hidrocentrale Porțile de Fier II, care, pe lingă importanța economică pentru transport și in general pentru dezvoltarea colaborării economice, are și o semnificație politică deosebită. Se poate spune că relațiile de cooperare dintre România și Iugoslavia constituie un exemplu de felul cum două țări socialiste vecine pot să conlucreze, animate de același interes, de dorința de a edifica socialismul, de a trăi în bună vecinătate și de a contribui Ia cauza păcii". în același spirit, tovarășul Iosip Broz Tito. referindu-se la construcția noului este cele tre. este mă încrederea dintre popoarele noastre. Noi am fost primii care am zăgăzuit Dunărea și am făcut-o să nu meargă atît de nepăsătoare spre vărsare in Marea Neagră. Am obligat-o să lucreze în interesul țărilor prin care trece. Eu consider că a- cesta este un exemplu de felul cum două țări pot să-și unească forțele lor creatoare și să ridice asemenea obiective cum este cel pe care l-am inaugurat astăzi**.Noua întîlnire româno-lugoslavă Ia nivel înalt, desfășurată în ambianța de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, proprie relațiilor

libere,a

obiectiv, sublinia: „Acesta încă un pod al legăturii dintre două țări și popoare ale noas- Dar nu este un pod obișnuit, ci vorba de o legătură care expri-

dintre cele două partide șl popoare, dintre conducătorii lor, au prilejuit, in același timp, așa cum este și firesc, o amplă trecere în revistă a e- voluției relațiilor reciproce, precum și un rodnic schimb de păreri cu privire la situația internațională șl la problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești.Produce deosebită satisfacție constatarea celor doi președinți că raporturile de prietenie și conlucrare dintre România și Iugoslavia, dintre partidele și popoarele noastre s-au dezvoltat continuu, demonstrînd concludent caracterul fertil al conlucrării româno-iugoslave, bazate pe principiile înscrise in Declarația comună, semnată cu un an în urmă de cei doi președinți — ale egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, înțelegerile stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito cu prilejul convorbirilor lor anterioare își găsesc deplină materializare pe toate planurile — economic, politic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii. Pornindu-se tocmai de la nivelul înalt al acestor relații, de la dorința comună de a le amplifica în continuare, cei doi președinți au decis să fie studiate posibilitățile noi pe care le creează in acest sens dezvoltarea forțelor de producție, avîntul construcției socialiste in țările noastre, revenind organelor de resort sarcina de a accelera finalizarea unor noi acțiuni în vederea intensificării în perioada următoare a colaborării de lungă durată, pe tărîm economic și tehnico- științific, extinderii schimbului de experiență în cele mai variate domenii ale vieții sociale.Este profund semnificativ că, în baza înțelegerilor convenite, s-au(Continuare în pag. a IlI-a)
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== PROMIHE DE IERI - IÎEAL1ÎĂȚI1IÎ DE AZI
4. Dezvoltarea conștiinței socialiste

„Va trebui să trecem la intensificarea muncii politico-ideolo- 
gice, la desfășurarea unei largi activități de ridicare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, de formare a omului nou, cu o mo
rală superioară, cu o atitudine avansată față de muncă, față de inte
resele generale ale societății. Mai mult ca în oricare alt domeniu, în 
activitatea ideologică și de educație politică este necesar să asigu
răm o concepție clară, o îndrumare unitară și, în același timp, o 
susținută activitate practică, de zi cu zi“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Congresul al XI-lea al P.C.R.)

Conducere si organizare unitară a întregii activități
ideologice-educative

Formarea unor convingeri comuniste ferme la toii membrii societățiiO direcție esențială a activității educative a constituiț-o, și in 
anii care au trecut de la Congresul al XI-lea, înarmarea comuniștilor, 
a tuturor cetățenilor țării, cu concepția revoluționară despre lume 
și societate — materialismul dialectic și istoric, cu cunoașterea apro
fundată a politicii partidului nostru. Elementul calitativ nou în acest 
domeniu îl constituie creșterea preocupărilor pentru eficiența activi
tății de propagandă, menită nu numai să explice, ci și să mobilizeze 
la acțiune practică, să contribuie la înfăptuirea consecventă a poli
ticii partidului la fiecare loc de muncă.

• A fost reorganizat întregul sis
tem al învâțămîntulul politico-ideo
logic de partid — programele pen
tru toate formele de studiu, eșalo
nate pe o durată de trei onl, fiind 
orientate spre Integrarea organică 
cu necesitățile actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre, cu 
realitățile fiecărui loc de muncă. în 
acest an, în diversele forme ale în- 
vâțămîntului de partid studiază pes
te 98 la sută din efectivul partidu

lui, numărul total ol cursanțllor — 
comuniști șl alți oameni ai muncii 
— ridlcîndu-se la peste 3 mili
oane ;

• în aceeași orientare a fost 
reorganizat învâțâmîntul politico-i
deologic al U.T.C., precum șl în- 
vâțămintul politico-ideologic de 
masă, pentru oamenii muncii care 
nu sint cuprinși în învățămîntul de 
partid șl U.T.C.;

• Au fost aduse perfecționări 
activității de pregătire polltlco-ideo- 
loglcă a cadrelor șl activului de 
partid. în anul 1976—1977 au ab
solvit cursurile de pregătire și per
fecționare organizate la Academia 
„Ștefan Gheorghiu*  șl școlile inter- 
ludețene de partid peste 24 000 ca
dre de partid, ale organizațiilor de 
masă șl obștești din economie șl 
administrația de stat;

• Au fost reorganizate cabine
tele ludețene pentru activitatea I- 
deologlcă șl polltico-educatlvă, ca 
Instituții ale comitetelor de partid 
prin intermediul cărora consiliile de 
educație politică îndrumă întreaga 
activitate de pregătire a cadrelor de 
partid șl de stat, precum și de edu
cație politică și materlalist-științifi- 
câ a maselor;

• Organizarea, din Inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
FESTIVALULUI NAȚIONAL AL EDU
CAȚIEI Șl CULTURII SOCIALISTE 
„CINTAREA ROMÂNIEI", care a 
pus în lumină Inepuizabila for
ță de creație artistică a po
porului, a dat un puternic 
Impuls activității cultural-artistice, 
participării maselor largi la fău
rirea artei noi, socialiste. La pri

• Au fost reorganizate punctele 
de documentare polltico-ldeologlcă, 
spre a contribui într-o măsură mai 
mare la legarea activității politico- 
educative de preocupările concrete 
ale colectivelor. în prezent, în uni
tățile economice, soclal-culturale șl 
de învățămînt funcționează peste 
17 000 puncte de documentare po- 
lltico-ldeologică;

• S-a Intensificat activitatea de 
educație atelst-știlnțlflcd a maselor, 
prjn mal buna el coordonare de că
tre organele de partid șl consiliile 
Frontului Unității Socialiste, dezvol
tarea literaturii de specialitate, a 
filmelor șl a altor materiale docu
mentare.

în anii din urmă s-a acționat cu consecvență pentru materiali
zarea orientărilor Congresului al XI-lea privind intensificarea și ri
dicarea nivelului calitativ, a eficienței întregii activități ideologice- 
educative. Ca momente de o însemnătate deosebită in acest sens s-au 
înscris:

• CONGRESUL EDUCAȚIEI PO
LITICE Șl AL CULTURII SOCIALIS
TE, core a îmbogățit șl concretizat 
orientările stabilite de Congresul al 
XI-lea. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In cadrul con
gresului, document de înaltă 
valoare Ideologică, teoretică șl 
practică, a fost adoptată de con
gres drept Program al întregii acti
vități de educație socialistă a mase
lor, de ridicare a nivelului ideologic, 
politic și cultural al tuturor membri
lor societății noastre;
• Adoptarea de către plenara 

C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976 a 

Cultura si arta - in modelarea omului nou
In perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, cultura și arta 

au cunoscut o puternică dezvoltare; s-a acționat mai stăruitor pen
tru promovarea unei arte și culturi revoluționare care să oglindească 
preocupările și aspirațiile poporului nostru, uriașa sa operă construc
tivă, să aducă o tot mai mare contribuție la formarea omului nou, la 
îmbogățirea vieții spirituale a poporului.

PROGRAMULUI DE MASURI PEN
TRU APLICAREA HOTAR1RILOR 
CONGRESULUI AL XI-LEA AL 
PARTIDULUI Șl ALE CONGRESU
LUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL 
CULTURII SOCIALISTE — care a 
stabilit într-o viziune unitară obiec
tive clare, sarcini precise pentru 
toate domeniile activității politi- 
co-ldeologlce și cultural-educative;
• Crearea consiliilor de educa

ție politică șl cultură socialistă, 
care, sub conducerea organelor șl 
organizațiilor de partid, coordonea
ză în mod unitar întreaga activitate 
de educație politico-culturală la ni

ma ediție a festivalului au participat 
80 000 de formații și un număr de 
2 000 000 de artiști amatori, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități. în faza de 
masă a primei ediții s-au constituit 
nenumărate formații artistice noi, 
peste 1 700 de echipe de teatru, 
aproape 400 de formații de dans 
cu temă, circa 2 000 de brigăzi ar
tistice, peste 1 600 cenacluri artis
tice ale oamenilor muncii.

vel |udețeon, municipal, orășenesc, 
comunal a întreprinderilor și In
stituțiilor ;
• Consfătuirea cadrelor din do

meniul științelor sociale și învăță- 
mîntului politic, din 7 octombrie 
1976;
• Consfătuirea de lucru de la 

C.C. al P.C.R. cu activiștii și ca
drele din domeniul educației poli
tice, al propagandei șl ideologiei, 
din 9 septembrie 1977;
• Consfătuirea de lucru de la 

C.C. al P.C.R. consacrată dezbate
rii problemelor organizării șl con
ducerii activității de partid, a tu
turor domeniilor vieții economico- 
sociale, din 21—24 septembrie a.c.

în cadrul tuturor acestor consfă
tuiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit cuvîntări deosebit de bo
gate in Idei și Indicații practice.

• în activitatea editorială, tiraje
le au atins in 1976 circa 78,6 mili
oane exemplare, țara noastră 
situîndu-se, potrivit statisticilor 
UNESCO, ca număr de volume ra
portat la cel al locuitorilor, între 
primele 15 țări din lume.
• în cinematografie s-au reali

zat 68 filme artistice de lung me
traj, 97 filme de animație și 717 fil
me documentare șl științifice; nu
mărul spectatorilor — circa 557 mi
lioane.
• în teatre șl Instituții muzicale 

au avut loc 105 mii de reprezen
tații, la care au participat circa 
40 milioane spectatori.

Spre un grad înalt de instruire 
si pregătire profesională

Potrivit orientărilor Congresului al XI-lea, au fost aduse noi per
fecționări învățămintului, ca factor principal de educație și formare 
a tineretului, a întregului popor, incheindu-se de fapt activitatea 
de așezare a întregului învățămînt pe o bază nouă, corespunzător 
necesităților actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, exigențelor puse de revoluția tehnico-științifică.

• începînd cu anul școlar 1975- 
1976 s-a realizat generalizarea in- 
vățămîntulul obligatoriu de 10 clase, 
ultimele două reprezentînd prima 
treaptă a liceului;
• S-a dezvoltat șl perfecționat 

structura învățămintului liceal, în 
sensul sporirii și diversificării li
ceelor cu profil tehnic și economic, 
al asigurării pregătirii de specialita
te și calificării într-o meserie a ti
nerilor încă din cursul liceului;

• Au fost reglementate în mod 
unitar structura șl conținutul învâ- 
țâmîntului profesional, în strinsâ 
corelare cu cerințele de forță de 
muncă ale economiei naționale ;

• Au fost luate măsuri pentru 
legarea tot mal strînsă a întregu
lui învățămînt de producție, de 
practica construcției socialiste. In 
acest cadru, mii de unități econo
mice din industrie și agricultură pa
tronează ateliere-școală, loturi a- 
gricole școlare, iar practica școlară 
se efectuează în producție;
• S-a acționat mai stăruitor pen

tru Integrarea învățămintului supe
rior cu producția șl cercetarea — 
prin întărirea caracterului aplicativ 
al învățămintului, amplasarea unor 
unități de învățămînt și cercetare 
pe platforme Industriale, axarea te
melor de diplomă șl de doctorat, a 
celor din planurile de cercetare pe 
problemele ridicate de practică ;
• S-a Intensificat activitatea de 

educație politică a elevilor șl stu
denților, adoptîndu-se în acest 
sens un ansamblu de măsuri pri
vind îmbunătățirea predării discipli
nelor sociale, a istoriei patriei, or- 
gani?area sistematică a informări
lor politice etc. în acest vast pro
ces educativ au fost cuprinși șl 
preșcolarii ‘ pentru copiii de 4—7 
ani a fost creată organizația „Șoi
mii patriei".
• în anul 1976 baza materială 

a învățămintului a fost îmbogățită 
cu 2 481 săli de clasă, peste 18 000 
locuri în internatele școlare, peste 
23 000 locuri în grădinițe, 50 000 
metri pătrați de spații noi pentru 
învățămîntul superior.

Trăsăturile muralei nai - 
tat mai larg înrădăcinate

In răstimpul ultimilor ani, activitatea educativă a fost tot mai 
stăruitor orientată spre înrădăcinarea cît mai trainică în comportarea 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, a principiilor și normelor 
înscrise în Codul etic, adoptat de Congresul al XI-lea.

• Problemele eticii șl echității 
socialiste au format șl formează 
obiect de dezbatere șl analiză con
cretă, corespunzător aspectelor 
specifice fiecărui loc de muncă în 
adunările de partid, în adunările 
organizațiilor U.T.C., sindicale;

• Programele de studiu ale In- 
vățămintulul politico-ideologic de 
partid șl U.T.C. consacră nu
meroase teme problemelor eticii 
noi, a căror studiere prilejuiește 
analize concrete privind modul de 
comportare al comuniștilor, al ce
lorlalți oameni ai muncii în pro
ducție, în societate și în familie;
• Partidul acordă o atenție deo

sebită cultivării în rîndul tinere
tului, al celorlalți oameni ai mun
cii, a dragostei față de muncă, 
față de avutul obștesc, în socie
tatea noastră munca fiind singu
ra sursă a progresului și prospe
rității ;
• în vederea educării prin mun

că șl pentru muncă a tinerilor, a 
Integrării lor rapide în producție, 
sînt folosite variate forme ale mun
cii politice. Astfel, în ultimii 
ani au fost organizate Brigăzi de 
muncă comunistă, Brigăzi de pro
ducție și educație, au fost lansa
te zeci și sute de inițiative, pre
cum „Comunistul și tinărul de 

care răspunde*,  „Omul de lingă 
tine", „Prietenul noului anga|at";
• O amplă activitate s-a des

fășurat pentru mobilizarea tinere
tului la efectuarea unor munci de 
mare interes pentru economia na
țională. Astfel, în această perioa
dă au fost create 6 șantiere na
ționale ale tineretului, 224 șantie
re ludețene, precum șl peste 7 000 
șantiere șl tabere locale de muncă 
patriotică în care sînt cuprinși a- 
nual sute de mii de tineri;
• A sporit participarea tinerilor 

la desfășurarea campaniilor agri
cole, anual numărul acestor tineri 
ridicîndu-se la circa 1 milion. în 
localitățile afectate de cutremur, 
zeci de mii de tineri au parti
cipat la activitatea de înlăturare a 
consecințelor seismului, și apoi la 
activitatea de reconstrucție;
• însemnătatea acordată rolu

lui muncii în procesul educativ se 
reflectă pregnant în măsura ce a 
fost adoptată de a spori rolul co
lectivelor de muncă din unitățile 
socialiste pentru reeducarea tine
rilor pînd la 21 de ani ce au să- 
vîrșit încălcări ale normelor de 
conviețuire socială și ale legilor 
țării — ceea ce, desigur, nu mic
șorează răspunderea organizațiilor 
de stat pentru apărarea legalității 
socialiste.

în lntîmpinarea Conferinței Naționale a partidului, printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din județul Brașov au anunțat îndeplinirea cu 30 de zile înainte de termen a planului producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului, ceea ce asigură premisele obținerii suplimentare, pină la sfirșitul acestui an, a unei producții de 4 miliarde leî. Este o realizare pe măsura potențialului tehnic și uman de care dispune industria brașoveană, a hărniciei, priceperii și capacității de creație a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri. Nu este însă vorba numai de obținerea acestei producții suplimentare, ci și de ridicarea calitativă generală a activității economice. în cei doi ani, productivitatea muncii crește cu 18,3 la sută, prin care se realizează 80 la sută din sporul producției industriale ; tot în această perioadă s-au introdus în fabricația curentă 325 produse noi sau modernizate, precum și 60 de tehnologii avansate, asigurin- du-se un grad superior de mecanizare și automatizare a proceselor de producție.Cum au fost obținute aceste succese ?Ceea ce socotim a fi important de subliniat este faptul că în toate unitățile, în cadrul organizațiilor de partid, de la locurile de muncă și pină la comitetul județean de partid, au fost stabilite, de la bun început, și urmărite apoi cu perseverență citeva acțiuni economice de cea mai mare însemnătate în condițiile specifice industriei din județ. Astfel, in primul rind s-a acordat o atenție deosebită imbunătățlrii utilizării capacităților de producție, domeniu care a fost apreciat ca oferind cele mai mari resurse de sporire a producției. Practic, în fiecare întreprindere au fost analizate la nivel de secție, utilaj cu utilaj, posibilitățile de încărcare mai bună în toate cele trei schimburi a mașinilor și instalațiilor, în acest scop au fost întocmite programe concrete de fructificare a acestor posibilități, ce au vizat, intre altele, adincirea specializării și lărgirea cooperării între întreprinderile din județ ; totodată, s-au găsit soluții de asigurare și calificare pe plan local a cadrelor necesare extinderii lucrului la mașini în toate schimburile, de organizare a muncii in vederea servirii mai multor mașini de către un muncitor (circa 4 000 de muncitori lucrează la mai multe mașini) ; s-a extins colaborarea cu școlile și facultățile în executarea unor repere și subansamble pentru degrevarea anumitor faze de pe fluxul tehnologic. în cadrul acestei acțiuni a fost acordată o deosebită importanță sporirii substanțiale a gradului de utilizare în scopuri productive ■ suprafețelor construite, asigurin- du-se prin autodotare mașinile și instalațiile necesare. Toate aceste mă

suri, finalizate cu stăruință, s-au concretizat în realizarea, în medie, pe județ a unei producții de 1514 lei la 1 000 lei fonduri fixe, indicele de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al mașinilor-unelte în secțiile direct productive și în sculării ridicîndu-se la 86,4 la sută.O a doua cale urmărită consecvent în vederea sporirii producției și a eficienței sale a fost creșterea productivității muncii. Comuniștii din județ și-au propus ca întregul spor de producție din cincinal să fie obținut, în măsură hotărîtoare, cu același număr de personal muncitor — 
Succesele de pină acum - la temelia realizărilor 

superioare din anii viitori

tn doi ani-PATRU MILIARDE 
producție suplimentară

Cum a depășit județul Brașov prevederile planului la producția industrială

obiectiv pe deplin realizabil în condițiile stabilite de programul de sporire suplimentară a productivității muncii. Jaloanele de bază ale programului la care ne referim sint : mărirea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, îndeosebi in sectoarele primare, la operațiile care necesitau un important volum de muncă manuală ; reorganizarea complexă a fluxurilor de fabricație, înțelegindu-se prin aceasta aplicarea largă a tehnologiilor de vîrf, a progresului tehnic în general ; corelarea normelor de muncă cu nivelul de pregătire a cadrelor, introducerea și extinderea formelor moderne de conducere a producției și a sistemelor de prelucrare automată a datelor ; reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv, ridicarea calificării cadrelor.Așadar, s-a pus un accent ferm pe modernizarea, pe promovarea susținută a noului, a tot ceea ce poate asigura valorificarea superioară, în folosul producției, a bazei tehnice aflate în dotare, a forțelor umane de care dispune fiecare întreprindere. Acest proces amplu și complex de modernizare și înnoire se referă, deopotrivă, și la producția însăși. Astfel 

s-a reușit ca, după numai doi ani, ponderea produselor noi și modernizate să ajungă la 25 la sută din totalul producției industriale, ceea ce oferă garanția că în această privință va fi atins și chiar depășit obiectivul de a se ajunge în 1980 la o pondere de peste 50 la sută.Sînt soluții tehnice, măsuri organizatorice concepute și aplicate consecvent în toate întreprinderile județului. Pentru a le identifica, comitetul județean de partid a făcut apel la organizațiile de partid, la activiști, pentru a mobiliza toți oamenii muncii, a canaliza toate energiile 

creatoare din unități spre obiectivele propuse. De fapt, măsurile aplicate își au izvorul in propunerile și inițiativele muncitorilor și specialiștilor, ale conducătorilor procesului de producție. Comitetul județean de partid a imprimat o asemenea orientare cu convingerea că numai astfel vor fi stimulate atiț creativitatea oamenilor din producție, cît și răspunderea lor pentru ducerea la bun sfirșit a celor hotărîte.Pentru înfăptuirea acestor programe de măsuri, activiștii comitetului județean de partid au adoptat stilul de muncă recomandat de conducerea partidului, de a merge pe teren și a analiza problemele la fața locului, împreună cu muncitorii, cu specialiștii, cu cadre din forurile de resort, fără a pleca de acolo pină cind toate problemele au fost efectiv rezolvate. Nu o dată, biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean și-au ținut ședințele de lucru în localități industriale (în orașele Brașov, Zărnești, Rîșnov, Făgăraș) sau în unități productive (Combinatul chimic din orașul Victoria, în întreprinderile de autocamioane și tractoare din Brașov, la „Electropre- cizia" din Săcele, Combinatul de 

lianți Hoghlz), unde au fost dezbătute și soluționate probleme specifice, stringente, ale producției și eficienței acesteia.Sarcinile în perioada următoare sînt mult mai mari ; prin Programul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale în cincinalul 1976— 1980, ce va fi dezbătut la Conferința Națională a partidului, se prevede ca județul Brașov să realizeze, peste prevederile planului cincinal, o producție industrială de 12 miliarde lei. De pe acum au fost e- valuate rezervele care pot fi valorificate în scopul atingerii și depă

șirii acestui nou nivel de plan : ridicarea mai accentuată a productivității muncii, realizarea de indici superiori in utilizarea mașinilor și u- tilajelor, devansarea punerii în funcțiune a unor noi capacități productive, creșterea ponderii celor ocupați direct în producție în ansamblul personalului muncitor.In contextul acestor preocupări majore, o problemă importantă pentru economia județului o reprezintă gospodărirea judicioasă, cu o înaltă eficiență, a resurselor materiale și e- nergetice. Este drept, sint numeroase întreprinderi, ca, de pildă, întreprinderea „Rulmentul", întreprinderea de șuruburi, „Electroprecizia" Săcele, întreprinderea mecanică Brașov, „Nivea", întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș, care în acest an au realizat producții suplimentare în condițiile reducerii costurilor de fabricație; pe ansamblul județului s-au economisit, de altfel, peste prevederi 138,8 mii tone combustibil convențional, 45 824 mii kWh energie electrică, 2 725 mc material lemnos, ceea ce, însă, nu poate acoperi depășirile de cheltuieli, îndeosebi materiale, consemnate în alte unități: întreprinderea de autocamioane, întreprinderea mecanică 

Codlea, „Hidromecanica", Combinatul chimic din orașul Victoria, întreprinderea de scule Rîșnov ș.a. Mai există, de asemenea, greutăți în finalizarea construcției și montajului anumitor capacități de producție, în asimilarea în fabricație a unor noi produse, in îndeplinirea unor sarcini de export, în realizarea planului fizic la o serie de produse și sortimente. Activiștii comitetului județean de partid, comitetele de partid din întreprinderi au acționat ferm pentru a imprima. în fiecare unitate economică, convingerea că aceste probleme pot fi rezolvate intr-o măsură hotărîtoare de înseși colectivele de oameni ai muncii, cu forțele proprii ale județului. Firește, sînt și aspecte care trebuie elucidate cu sprijinul unor foruri de resort, mai ales în privința asigurării unor sortimente de oțeluri, a anumitor cooperări cu întreprinderi din alte județe.Ce metode de mobilizare a oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor economice ale întreprinderilor, ale județului, au folosit organele și organizațiile de partid ? Una foarte directă și convingătoare : au dovedit cu fapte ușor sesizabile in viața socială, de zi cu zi, a județului, că tot ceea ce oamenii muncii realizează și vor realiza este în beneficiul lor; că numai producînd mai mult, punind accent pe nivelul tehnic și calitativ al produselor, pe sporirea productivității muncii, pe reducerea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice, vor li create resursele materiale sporite necesare atît pentru dezvoltarea economiei naționale. cît și pentru ridicarea nivelului de trai, pentru sporirea retribuției, vor găsi în magazine mărfuri mai multe și mai bune, vor fi construite mai multe locuințe, școli, spitale. vor fi create noi locuri de muncă. Iar pentru județul Brașov asemenea argumente cît se poate de concrete pot fi întîlnite la tot pasul : numai în doi ani din cincinalul actual au fost date in folosință 152 capacități de producție industriale și agricole, precum și un însemnat număr de obiective social- culturale, intre care, 12 000 locuințe, cu 5 000 mai mult față de prevederile inițiale; totodată, în acest an, peste 170 000 oameni ai muncii din județ au beneficiat de majorarea retribuției.Și, judecind după seriozitatea și răspunderea cu care se acționează în aceste zile pentru încheierea cu cele mai bune rezultate a acestui ari, pentru a asigura un bun demaraj producției în anul viitor, pentru a înfăptui sarcinile calitative superioare ale activității economice, nu există nici o îndoială că realizările oamenilor muncii din județul Brașov vor fi mai bune pe toate planurile activității economice și sociale.
Corneliu CÂRLAN

0 variată gamă de bunuri de larg consum

Pentru tot mai buna aprovizionare și servire a populației, cooperația de consum din județul Vrancea acordă o deosebită atenție dezvoltării. diversificării și modernizării rețelei sale comerciale, de alimentație publică și turistice. în prezent, din cele aproximativ 750 de unități comerciale aparținind cooperației de consum vrincene, peste 300 sînt amplasate în construcții noi sau modernizate. In numeroase magazine se practică formele moderne de comerț — autoservirea, expunerea deschisă — cumpărătorii avînd posibilitatea să-și aleagă mărfurile dorite dintr-o gamă largă de confecții pentru adulți, adolescenți și copii, stofe, țesături, imprimeuri, încălțăminte din piele și înlocuitori, tricotaje și galanterie, marochinărie, articole electrotehnice, produse cosmetice și de parfumerie, obiecte de podoabă, articole cultural-sportive etc.în cursul acestui an au fost date în folosință spații comerciale însu- mînd peste 4 500 mp. Printre acestea se numără supermagazinul din Măicănești, magazinele universale din comunele Buda, Rădăținești, Țifești, Golești, Haret, magazinele de la parterul blocurilor din Odo- bești, Mărășești, Măicănești.De asemenea, în vara aceasta, în centrul orașului Focșani a fost deschisă o unitate mult apreciată de cumpărători : „Utilul" — care desface de la mobilă, covoare, perdele la articole electrotehnice, sticlărie, sport și turism etc.Concomitent, se acționează pentru pregătirea condițiilor in vederea 

dării în folosință, în anul viitor, a unor supermagazine și spații comerciale la parterul blocurilor în 14 comune, din care unele vor deveni orașe : in centrul muncitoresc Gugești, la Sihlea, Ciorăști, Suraia, Cotești și altele.Pe traseele turistice și în zonele de agrement, cooperația de consum din județul Vrancea a construit o serie de unități turistice și de alimentație publică. Astfel, in stațiunea balneoclimaterică Soveja, într-o frumoasă zonă montană, hanul „Soveja" asigură, în tot timpul anului, condiții de cazare și masă dintre cele mai bune.în orașul Panciu. cooperația de consum a dat în folosință un complex de alimentație și cazare (restaurant, braserie, cofetărie, camere cu încălzire centrală) ; la numai 3 km de Focșani, în crîngul Pe- trești, un popas plăcut 'îl oferă cabana „Căprioara", iar la 12 km de Focșani, pe șoseaua spre Galați, într-o pădure de salcîmi, se află cabana „Dumbrăvița". La începutul acestui an, în orașul Mărășești s-a dat în funcțiune, în apropierea gării, un mare complex de alimentație publică și cazare, hotelul „Parc" — cu trei niveluri — are 60 locuri de cazare cu confort modern. In aceeași clădire se află un restaurant, un bar de zi, o braserie, terasă, laboratoare de cofetărie și de carmangerie, o unitate cu articole de artizanat.în fotografie : Noul complex al cooperației de consum din orașul Mărășești.



SClNTEIA — marți 6 decembrie 7977 PAGINA 3

ÎNTÎLNIREA DiNITRE TOVARĂȘII
NICO AE CEAUȘESCU Șl IOSIP BROZ TITC

COMUNICAT COMUN

ÎNCHEIEREA(Urmare din pag. I)in producție, la intensificarea contactelor și schimburilor de experiență dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, precum și cu privire la întărirea conlucrării dintre România și Iugoslavia pe tărimul vieții politice internaționale.
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă de colaborare economică. împreună cu tovarășul Emil Drăgănes- cu, viceprim-ministru al guvernului, s-au întîlnit cu tovarășii Milorad Bi- rovliev, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții țării sale în Comisia mixtă, și Dușan Cikrebici, președintele Consiliului Executiv al Adunării Republicii Socialiste Serbia.Cu acest prilej, au fost examinate aspecte ale colaborării și cooperării economice dintre cele două țări și s-au stabilit o serie de măsuri concrete pentru transpunerea în viață a înțelegerilor și hotărîrilor convenite

Roade deosebit de bogate 
pentru adâncirea conlucrării 
multilaterale româno-iugoslave

(Urmare din pag. I)

La încheierea vizitei de prietenie

CONVORBIRILOR OFICIALETovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito și-au exprimat convingerea că înțelegerile la care au ajuns cu prilejul vizitei vor da dimensiuni și mai largi relațiilor frățești româno-iugoslave, vor face și mai trainică prietenia și solidaritatea dintre popoarele noastre, în folosul și spre binele lor, in interesul edificării noii orinduiri în cele două țări, al întăririi unității statelor ÎNTÎLNIRI DE LUCRUîntre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.
★Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu tovarășul Dragoliub Stav- rev, membru al Comitatului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.în cadrul convorbirii au fost a- bordate probleme referitoare la colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, la intensificarea contactelor și a schimburilor de experiență dintre cele două partide și a avut loc un schimb de păreri privind unele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. S-a subliniat necesitatea de a se acționa în continuare în spiritul hotă-

Desigur, faptul că s-au înregistrat, In unele regiuni ale lumii, anumite rezultate pozitive pe linia destinderii nu trebuie să ducă la autoliniștire, situația internațională continuind să fie complexă, împovărată de serioase contradicții și pericole, ceea ce impune intensificarea acțiunilor tuturor forțelor progresistă, democratice, pentru adincirea acestui proces și extinderea sa in toate zonele lumii și •în toate sferele vieții internaționale.în . acest context, un loc deosebit , în cadrul dialogului a fost rezervat actualei reuniuni de la Belgrad a țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, subliniindu-se necesitatea intensificării eforturilor pentru a se ajunge la adoptarea de măsuri Concrete in' vederea extinderii colaborării economice, tehnico-științifice și culturale intereuropene și, mai ales, în vederea dezangajării militare și dezarmării, fără de care nu se poate concepe o reală securitate pe continent.Ca țări situate în Balcani, România și Iugoslavia și-au reafirmat, și de această dată, hotărirea de a acționa cu aceeași fermitate pentru dezvoltarea colaborării dintre toate statele din zonă — contribuție concretă la înfăptuirea prevederilor Actului final de la Helsinki.Imperativul adoptării de măsuri neintirziate în vederea dezarmării generale și complete, cu precădere nucleare, și însemnătatea ce revine în această direcție viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. ; necesitatea stringentă de a se acționa intens pentru lichidarea subdezvoltării, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure accesul neîngrădit al tuturor statelor la cuceririle civilizației ; însemnătatea pe care o prezintă soluționarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase, stingerea focarelor ce amenință pacea în Africa, Cipru; importanța deosebită a rezolvării problemei Orientului Mijlociu, sprijinirea con

socialiste, a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste, al cauzei păcii. securității și cooperării in Balcani, in Europa și în întreaga lume.Convorbirile au decurs într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, ce caracterizează bunele raporturi dintre țările, partidele și popoarele noastre.
ririlor adoptate în acest sens de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și țările noastre.

★Tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a avut o întrevedere cu tovarășul Miloș Mi- nici, vicepreședinte al Consiliului E- xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, secretar federal pentru afacerile externe.în timpul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave, conlucrarea dintre România și Iugoslavia pe arena internațională, precum și unele aspecte ale actualității politice externe.

vocării Conferinței de la Geneva, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian, în vederea unei reglementări trainice și juste ; reafirmarea solidarității cu lupta popoarelor din Republica Sud-Africană, Zimbabwe și Namibia pentru dreptul la dezvoltare de sine stătătoare — au constituit tot atîtea probleme în care dialogul la nivel înalt a evidențiat similitudinea sau identitatea punctelor de vedere.Examinind problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au exprimat hotărîrea P.C.R. și U.C.I. de a acționa neabătut. și de aici înainte, pentru afirmarea largă a principiilor democratice în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, relații care să asigure respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora strategia și tactica revoluționară, politica internă și externă, pornind de la condițiile concrete in care iși desfășoară activitatea, de la răspunderea în fața propriului popor — aceasta constituind chezășia întăririi continue, a creșterii prestigiului și influenței fiecărui partid și a mișcării comuniste in ansamblu.Salutînd cu profundă bucurie, cu vie satisfacție rezultatele fructuoase ale noii intilniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, poporul român își exprimă convingerea că aceasta va duce la amplificarea și mai puternică a relațiilor de strinsă prietenie și conlucrare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre, hotărîte să meargă împreună înainte pe calea bunăstării, socialismului și păcii în lume, noul dialog la nivel inalt româno-iugoslav marcind, totodată, in mod neîndoios, încă un aport de preț la cauza nobilă a progresului și înțelegerii pe întreg globul.
Al. CAMPEANU

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a efectuat o vizită de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 3—4 decembrie.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito au inaugurat în mod festiv, la 3 decembrie 1977, lucrările la Siste-f mul. hidroenergetic „Porțile de Fier II", care se edifică în zona Ostrovul Mare — Prahovo, pe baza înțelegerii semnate de cei doi președinți. Cu prilejul festivităților de -pe ambele maluri, oameni ai muncii din România și Iugoslavia au salutat cu căldură și cordialitate pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe președintele Iosip Broz Tito. Marele miting de pe malul românesc s-a transformat într-o puternică manifestare a prieteniei și bunei vecinătăți tradiționale dintre popoarele celor două țări.Construirea în comun a acestui nou important obiectiv pe Dunăre, alături dc marele Sistem hidroenergetic si de navigație „Porțile de Fier I“, este o dovadă a posibilităților de dezvoltare multilaterală a colaborării dintre cele două țări vecine, ale căror raporturi se bazează pe deplina egalitate în drepturi, pe respect și încredere reciprocă.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, au purtat ample convorbiri privind relațiile și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre cele două țări socialiste vecine și prietene, in legătură cu situația internațională și problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești. Cei doi președinți s-au informat reciproc cu privire la direcțiile principale ale dezvoltării interne din cele două țări și despre activitatea Partidului Comunist Român si Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La convorbiri au participat :Din partea română :— Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, viceprim-ministru al guvernului ;— Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, viceprim-ministru al guvernului ;— Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român ;— George Macovescu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul afacerilor externe ;— Virgil Cazacu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ambasadorul Republicii Socialiste România in Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, și alte persoane oficiale.Din partea iugoslavă :— Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe ;— Dragoliub Stavrev, membru al Comitetului Executiv) al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ;— Dușan Cikrebici, președintele Consiliului Executiv al Adunării R.S. Serbia ;— Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal ;— Trifun Nikolici, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia in Republica Socialistă România, și alte persoane oficiale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și sinceritate, de deplină înțelegere și respect reciproc.Conducătorii celor două partide și state au subliniat cu satisfacție importanța deosebită și actualitatea principiilor și obiectivelor Declarației comune semnate la Belgrad in septembrie 1976, pentru dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave și conlucrarea celor două țări pe arena internațională. în conformitate cu Declarația comună, relațiile de prietenie, bună vecinătate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia au continuat să se dezvolte și să se amplifice in toate domeniile. S-a subliniat și cu acest prilej că baza trainică și de neinlocuit a dezvoltării relațiilor și colaborării celor două țări o reprezintă respectarea reciprocă a principiilor independenței si suveranității, egalității in drepturi, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne, în spiritul solidarității și respectului reciproc, respectarea mutuală a căilor proprii de edificare a socialismului în cele două țări și a particularităților situației lor pe plan internațional. Aceste principii s-au afirmat pe deplin în relațiile dintre cele două țări.Ambele părți au relevat importanța deosebită pe care o au pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor de prietenie dintre cele două țări întîl- nirile președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui Iosip Broz Tito. A fost subliniată, de asemenea, însemnătatea întîlnirilor dintre reprezentanții partidelor, parlamentelor și guvernelor, republicilor, provinciilor, județelor, orașelor, organizațiilor de masă si obștești, din domeniul științei și culturii, întreprinderilor și cetățenilor.

Cele două părți au dat o înaltă a- preciere dezvoltării colaborării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și au subliniat că există largi posibilități pentru aprofundarea lor continuă.Cei doi președinți au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, activitatea Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică, a organizațiilor economice pentru extinderea colaborării economice, adîncirea cooperării și specializării în producție, creșterea continuă a schimburilor de mărfuri. Au fost subliniate interesul ambelor părți și posibilitățile de promovare în continuare a colaborării economice pe termen lung, îndeosebi prin cooperarea industrială, realizarea de acțiuni comune pe terțe piețe, lărgirea colaborării tehnico-științifice etc. în acest sens, s-a apreciat că o contribuție însemnată la dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări, la utilizarea optimă a potențialului hidroenergetic în sectorul comun al Dunării, la satisfacerea necesarului de energie și la dezvoltarea economică a zonelor adiacente o va aduce Sistemul hidroenergetic „Porțile de Fier II".Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, organele de resort și organizațiile economice au fost însărcinate să accelereze finalizarea acțiunilor și înfăptuirea obiectivelor convenite pe linia adîncirii colaborării economice și tehnico-științifice de lungă durată într-o serie de sectoare, cum ar fi industria extractivă, siderurgia, metalurgia neferoasă, construcțiile de mașini, industria electrotehnică și electronică, industria chimică și petrochimică, industria alimentară, agricultură și în alte domenii.Au fost relevate rezultatele fructuoase ale schimburilor și colaborării în domeniile științei, culturii, în- vățămîntului, sănătății, informațiilor, turismului, posibilitățile existente pentru dezvoltarea continuă a a- cestei colaborări.S-a reafirmat poziția exprimată în Declarația comună din septembrie 1976 privind rolul pozitiv al naționalităților conlocuitoare în dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre poporul român și popoarele iugoslave.Exprimînd dorința de a depune noi eforturi în scopul dezvoltării multilaterale a colaborării dintre cele două țări, președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au subliniat că dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave corespunde nu numai intereselor fundamentale ale popoarelor celor două tari, ci reprezintă o contribuție de seamă la afirmarea principiilor democratice în relațiile internaționale, la destinderea internațională, la întărirea colaborării pe bază de egalitate și a securității în Europa și în lume, la lupta pentru pace și progres social.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, au efectuat un schimb cuprinzător de păreri asupra problemelor internaționale actuale. S-a constatat și cu această ocazie identitatea sau marea apropiere între punctele de vedere exprimate.Cei doi președinți au constatat' cu satisfacție că evoluția vieții internaționale confirmă justețea aprecierilor conținute în Declarația comună româno-iugoslavă din 1976. Mutațiile în viața internațională demonstrează voința și hotărîrea popoarelor de a se dezvolta libere și independente, de a pune capăt politicii imperialiste, tuturor formelor de dominație și asuprire, de a promova o politică de egalitate și respect intre națiuni, de a se asigura premisele pentru depășirea divizării lumii în blocuri militare, de a edifica o lume a păcii, colaborării și progresului.Cele două părți au relevat rolul important al țărilor socialiste în afirmarea principiilor coexistenței pașnice active în relațiile dintre state, indiferent de sistemul lor social, în lupta pentru pace, securitate, colaborare internațională și progres în lume.Ele au subliniat contribuția substanțială a mișcării țărilor nealiniate în lupta pentru pace și democratizarea relațiilor economice și politice. împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialism ului, a tuturor formelor de dominație și au evidențiat rolul activ important al acestor țări în soluționarea problemelor internaționale majore.Constatînd că în procesul destinderii internaționale au fost obținute u- nele rezultate pozitive, cele două părți au subliniat că situația internațională este în continuare foarte complexă și împovărată de pericole serioase. Intensificarea cursei ina'rmărilor, continuarea politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare. încercările de împărțire a lumii în sfere de influentă amenință pacea și securitatea internațională, împiedică dezvoltarea e- conomico-socială independentă a popoarelor, creează instabilitate și periclitează cursul destinderii în lume. A- cestea impun intensificarea activității tuturor țărilor, a forțelor progresiste și iubitoare de pace, pentru destinderea în toate regiunile lumii și în toate domeniile relațiilor internaționale, pentru întărirea păcii și securității, pentru dezvoltarea colaborării internaționale pe bază de egalitate.Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au subliniat marea importanță a reuniunii de la Belgrad ca o continuare a procesului de edificare a securității și colaborării în Europa pe baze noi, democratice și ca un stitnulent însemnat pentru aplicarea integrală și dinamică a Actului final al Conferinței de la Helsinki, 

care constituie un tot unitar. Apreciind pozitiv activitatea de pînă acum a reuniunii de la Belgrad, s-a exprimat convingerea celor două părți că toate țările participante vor depune e- forturi ca reuniunea să adopte măsuri pentru dezvoltarea neîngrădită a colaborării economice, științifice, culturale și in alte domenii, îndeosebi pentru dezangajare militară și dezarmare în Europa, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe continent. Cei doi președinți și-au exprimat speranța că reuniunea v,a aprecia utilitatea organizării unor consfătuiri general-europene pe probleme ale cooperării economice, schimburilor de tehnologii, informării reciproce asupra rezultatelor cercetării științifice și tehnice, colaborării în domeniile culturii. învățămîntului șl alte domenii de activitate, în care un rol important îl poate avea Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa și UNESCO.Cei doi președinți au relevat, de a- semenea, necesitatea de a se acționa, în spiritul Actului final, pentru întărirea securității și colaborării în regiunea Mediteranei, în scopul transformării acesteia într-o zonă a păcii și colaborării.Relevînd importanta transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, cele două părți și-au reafirmat hotărirea de a acționa mai departe pentru dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale cu toate statele balcanice, pentru continuarea procesului deja început între țările din această regiune pe plan economic și tehnic, ceea ce reprezintă o contribuție valoroasă la promovarea colaborării regionale în spiritul Actului final de la Helsinki.Convinși că fără rezolvarea problemelor de fond ale dezarmării nu se pot asigura, pe bază trainică, menținerea și întărirea păcii și securității și nici dezvoltarea stabilă a relațiilor internaționale, cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea profundă față de continuarea cursei înarmărilor, îndeosebi nucleare, și s-au pronunțat pentru adoptarea unor măsuri neintirziate și concrete de încetare a cursei înarmărilor, de dezarmare generală și completă, sub un control internațional eficient. în legătură cu aceasta, au subliniat importanta deosebită a viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. privind dezarmarea, care trebuie să adopte principii și măsuri menite Să ducă la încetarea neîntîrziată a cursei înarmărilor și la începerea procesului de dezarmare e- fectivă, angajînd în acest scop toate statele lumii.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip Broz Tito consideră că una din cele mai urgente sarcini ale contemporaneității o constituie lichidarea stării de subdezvoltare, în care se mai află o mare parte a omenirii. edificarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplină egalitate în drepturi și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor popoarelor și în primul rind al țărilor in curs de dezvoltare, accesul larg al tuturor țărilor la cuceririle civilizației moderne, științei și tehnicii avansate, inclusiv transferul liber de tehnologie nucleară și folosirea ei în scopuri pașnice. Ei evidențiază necesitatea organizării consecvent democratice a negocierilor, cu participarea tuturor țărilor interesate, pentru rezolvarea problemelor privind edificarea unei noi ordini economice internaționale și, în legătură cu aceasta, subliniază necesitatea creșterii rolului O.N.U. și organismelor sale, în cadrul cărora trebuie să se desfășoare aceste negocieri. Cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea față de lipsa unor rezultate esențiale în rezolvarea problemelor economice mondiale și au subliniat importanța și necesitatea depunerii unor eforturi constante pentru realizarea hotărîrilor celei de-a șasea și a șaptea sesiuni speciale ale Adunării Generale a O.N.U. privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Pronunțîndu-se ferm pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, pentru excluderea din viața internațională a forței și amenințării cu folosirea forței, cei doi președinți au evidențiat necesitatea intensificării e- forturilor tuturor statelor pentru înlăturarea focarelor care amenință pacea în Orientul Apropiat, Cipru, Africa și în alte zone geografice.Cele două părți au subliniat necesitatea întreprinderii de eforturi hotărîte pentru soluționarea justă și trainică a crizei din Orientul Mijlociu, ceea ce presupune retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și constitui un stat independent, asigurarea securității și dezvoltării independente a tuturor statelor și popoarelor din zonă. Cei doi președinți au subliniat, de asemenea, că rezolvarea problemei palestiniene este problema esențială a crizei din Orientul Mijlociu și că aceasta nu se poate realiza fără participarea, pe bază de egalitate, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinian. în acest scop, cele două părți sprijină convocarea Conferinței de la Geneva privind Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. A fost relevată necesitatea participării mai active a Organizației Națiunilor Unite la soluționarea acestui conflict.Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au subliniat necesitatea adoptării de măsuri privind rezolvarea neîntîrziată a problemei cipriote, pe calea tratativelor dintre cele două comunități cipriote, în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. pe baza asigurării respectării depline a suve

ranității, independentei, integri teritoriale și nealinierii Reput Cipru. rConstatînd cu îngrijorare apar _ în ultima vreme, a unor stări de p cordare și noi conflicte in Af tr cele două părți s-au pronunțat &.■ tru rezolvarea acestora pe cale nică, prin negocieri între țările si cane direct interesate, fără nic ]( amestec din afară. Ele eviden marea Importanță a respectării : x te a independenței, suveranității, ’P-t tegrității teritoriale, precum și f v zarea deplină a dreptului popoa, Africii de a hotărî liber și de c stătător asupra căilor dezvoltării * interne și politicii lor externe.

stabilit măsuri practice pentru ca volumul schimbului de mărfuri, in prezent de circa 500 milioane de dolari, să depășească. Ia sfîrșitul acestui cincinal, nivelul de 1 miliard de dolari, asigurindu-se condiții pentru creșterea lui în continuare. O nouă amplificare va cunoaște cooperarea economică în forme superioare, care s-a dezvoltat continuu și pînă acum, construirea in comun a Sistemului tidroenergetic și de navigație Por- ;ile de Fier II — acțiune de am- >loare și durată — reprezentînd un actor stimulator pentru extinderea nai rapidă a colaborării și în alte lomenii. Cooperarea și specializarea n producție. în ramuri hotăritoare Ie economiilor noastre naționale — onstrucția de mașini, electronica și lectrotehnica, industria extractivă, iderurgia, metalurgia neferoasă, himia și altele — investițiile comu- e, conlucrarea pe terțe piețe se vor xtinde continuu, ceea ce va repre-* enta o contribuție importantă la va- >rificarea superioară a potențialului laterial și uman al celor două țări, i accelerarea înfăptuirii programelor r de propășire economico-socială. Examinind situația internațională tuală, cei doi președinți au con- atat deplina actualitate a aprecieri- r privind mutațiile profunde, surle și naționale, pe plan mondial, rezultat al voinței și luptei poarelor împotriva vechii politici perialiste de dominație și dictat, ntru respectarea dreptului de a se z voi ta potrivit năzuințelor proprii, bliniind rolul însemnat al țărilor lialiste în lupta pentru afirmarea ui curs nou în viața mondială,, ntru pace și securitate în lume, logul la nivel înalt româno-iu- :lav a evidențiat, totodată, con- niția importantă a mișcării de aliniere la democratizarea relațiilor arnaționale, la soluționarea, în formitate cu voința popoarelor, a rilor probleme ce confruntă enlrea.

Ele au exprimat sprijinul lor te față de lupta justă a popoare Africii pentru realizarea acest țeluri.Președinții Nicolae Ceaușescu Iosip Broz Tito au condamnat pc litica de discriminare rasială ș apartheițl și au reafirmat sprijinul față de lupta mișcărilor de eliberare din Africa pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonia- lismului de pe acest continent. Părțile sprijină mișcările patriotice din Zimbabwe și Swapo din Namibia și subliniază necesitatea instaurării, cît mai curînd, a independenței și suveranității Zimbabwe și Namibiei.Cei doi președinți au reafirmat sprijinul lor pentru eforturile Republicii Populare Democrate Coreene îndreptate spre înfăptuirea reunifi- cării pașnice și independente a patriei, fără amestec din afară.Apreciind că Organizația Națiunilor Unite reprezintă un for de neînlocuit în menținerea păcii și securității, în soluționarea problemelor majore ale omenirii, cele două părți s-au pronunțat pentru întărirea continuă a rolului O.N.U., pentru perfecționarea și democratizarea activității ei, pentru adaptarea organizației și a Cartei la realitățile lumii contemporane.România și Iugoslavia consideră că soluționarea problemelor multiple și complexe cu care este confruntată omenirea impune participarea activă a tuturor statelor, mari sau mici, în condiții de deplină egalitate, la viata internațională.Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, au reafirmat hotărîrea Partidului Comunist Român și Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia de a acționa în continuare cu consecvență pentru afirmarea noilor principii democratice de relații între partidele comuniste și muncitorești — respectarea independentei, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod independent și suveran strategia șl tac-, tica, politica internă și externă, de a alege liber calea luptei pentru transformări sociale și revoluționare, corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea, pornind de la răspunderea în fața propriei clase muncitoare și a propriului popor. Cei doi conducători s-au pronunțat pentru dezvoltarea, pe aceste baze, a colaborării și solidarității internaționale a partidelor comuniste, a tuturor forțelor progresiste, în lupta pentru pace, securitate, democrație și socialism. A fost exprimată, din nou hotărîrea celor două partide de a întări solidaritatea cu mișcările de eliberare națională, de a dezvolta colaborarea cu partidele socialiste șl social-democrate, cu alte partide și organizații democratice, cu toate forțele progresiste și antiimperialiste, în lupta pentru o politică de pace și securitate, pentru dezarmare și o nouă ordine economică internațională, pentru libertate și progres, pentru soluționarea problemelor lumii contemporane in conformitate cu interesele popoarelor.Considerînd că deosebirile căilor în lupta pentru socialism șl construcția socialistă, punctele de vedere diferite între unele partide sînt firești și reprezintă o realitate obiectivă, conducătorii celor două partide se pronunță pentru promovarea schimbului de păreri, fără etichetări și a dialogului constructiv, în spiritul respectului reciproc, care să contribuie la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare, la întărirea colaborării partidelor comuniste și muncitorești în lupta pentru socialism.In acest cohtext, a fost subliniată actualitatea și importanța deosebită a principiilor formulate de Conferința de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești de pe continentali nostru în documentul „Pentru pace, securitate, colaborare și progres social in Europa".Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei și convingerea că aceasta va impulsiona dezvoltarea și amplificarea continuă a colaborării fructuoase și bunei vecinătăți româno- iugoslave, în interesul poporului român și popoarelor iugoslave, al cauzei colaborării, păcii și socialismului în lume.Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, a transmis invitația ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, să facă o vizită de prietenie în Iugoslavia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
Drobeta-Turnu Severin, 4 decembrie 
1977
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Țara întreaga intimpinâ 
Conferința Naționala a partidului 

cu importante înfăptuiri
AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Industria județului Hunedoara Industria județului Iași

' M

Urmare din pag. I)ortăm, mult stimate tovarășe secre- ir general, că vom realiza peste rrcinile primilor doi ani ai cincina- ilui actual o producție industrială îplimentară de peste 1,7 miliarde *i.Acționînd consecvent pentru accen- area laturilor calitative ale producer, organele și organizațiile de artid, consiliile oamenilor muncii, alectivele muncitorești din județ au sigurat în primii doi ani ai cincina- ului creșterea productivității muncii :u 15 000 lei/lucrător, realizînd pe a- :eastă cale întregul spor al producției industriale. Prin ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și e- nergie, cheltuielile materiale de producție s-au redus față de prevederile cincinalului cu 130 milioane lei, iar volumul beneficiilor suplimentare se ridică la 150 milioane lei. Totodată, planul de export a fost depășit cu 32 milioane lei valută, iar importurile pe devize libere s-au redus cu peste 50 milioane lei valută.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația Județeană de partid, colectivele muncitorești hunedorene, însușindu-și pe deplin sarcinile și indicațiile inestimabile pe care ni le-ați dat cu prilejul recentei vizite făcute în Valea Jiului și la Hunedoara, acționează cu
Fapte de muncă din industrie și dePrin telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, numeroase colective de oameni ai muncii din industrie și agricultură vestesc in aceste zile din preajma Conferinței Naționale a P.C.R. noi realizări în înfăptuirea sarcinilor de plan.Oamenii muncii de la întreprinderea textilă din Arad, raportind îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1977. relevă că pînă la sfirșitul a- nului vor da peste plan o producție in valoare de 33 milioane lei.De asemenea, oamenii muncii din întreprinderea de industrializare a laptelui din Buzău relevă că vor obține suplimentar în acest an produse lactate in valoare de 10 milioane lei.Colectivul întreprinderii Ară- deanca — Arad, raportind îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii doi ani ai cincinalului, anunță că pînă la sfirșitul anului va obține o producție suplimentară de 16,4 milioane lei.O producție suplimentară de 38,8 milioane lei la producția globală industrială vor obține și oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat din județul Buzău, iar colectivul întreprinderii mecanice a agriculturii și industriei alimentare din județul Arad va realiza suplimentar o producție de 53 milioane lei.Vestind importante realizări în agricultură, oamenii muncii anunță totodată sporirea livrărilor la fon

După ce la 17 noiembrie a.c. a raportat realizarea tuturor indicatorilor de plan pe 11 luni ale anului, colectivul de oameni ai muncii de la Combinatul de produse sodice din Govora a realizat, pînă la sfirșitul lunii noiembrie, o producție industrială suplimentară de 75,5 milioane lei. în acest fel, s-au creat condiții pentru obținerea unor importante sporuri de producție fizică pină la finele anului. Care sint pîrghiile de acțiune ce au permis înregistrarea unui asemenea succes?— Această importantă creștere de producție — ne spunea inginerul Vasile Săvulescu, directorul combinatului — reflectă îndeaproape preocupările personalului nostru muncitor pentru ridicarea sistematică a productivității muncii, indicator la care, de altfel, in 11 luni, planul a fost îndeplinit în proporție de 107,3 la sută.Sint numeroase direcțiile de acțiune în care s-a perseverat, măsurile aplicate ce au influențat favorabil productivitatea muncii. în ansamblul acestora, determinantă a fost aplicarea riguroasă a programelor de folosire la capacitatea maximă a tuturor utilajelor și instalațiilor. După cum aprecia directorul combinatului, un loc central în activitatea consiliului oamenilor muncii, a întregului colectiv, l-au ocupat atragerea in circuitul productiv a tuturor mijloacelor fixe din dotarea unității, precum și creșterea susținută a coeficientului de schimb. Și aceasta — pornindu-se de la cerința majoră de a asigurg satisfacerea tuturor necesităților de produse sodice ale economiei naționale. Din multitudinea de exemple pozitive din fabricile combinatului, ne vom opri la cîteva, fără pretenția că le-am ales pe cele mai semnificative sau că le-am epuizat. Răcitoarele tubulare din cele două instalații de sodă calcinată, de pildă, atinseseră un grad avansat de uzură și, ca atare,

cinema
• Iarba verde de acasă : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cartea junglei : FLAMURA —• 9.
• Poruncă întunecată : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15 13.30; 16; 18.15;
20.15, FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15 ț 20,30, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Mama : PATRIA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15; CAPITOL — 
9; 11,15; 13,<30; 16; 18,15: 20.30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15: GLORIA — 9: 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20,15. 

fermitate și înaltă responsabilitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin județului Hunedoara din Programul suplimentar de dezvoltare economică și socială a țării în actualu’ cincinal, fiind hotărîte să realizeze peste prevederile cincinalului o producție industrială de cel puțin 5 miliarde lei, așa cum s-au angajat în fața dumneavoastră.în centrul preocupărilor noastre se află creșterea producției de cărbune în Valea Jiului, pe seama ridicării gradului de mecanizare, înfăptuirea sarcinilor de creștere a coeficientului de scoatere a metalului din lingouri și a gradului de valorificare a metalului, reducerea consumurilor specifice de cocs, metal, lemn, ciment, combustibil și energie, folosirea energiilor secundare mai ales în metalurgie. Totodată, acționăm pentru a grăbi ritmul de execuție la lucrările de investiții.Organizația județeană de partid Hunedoara asigură Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în încheierea telegramei — că comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județ vor acționa cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a planului cincinal și a sarcinilor ce revin județului Hunedoara din Programul suplimentar de înflorire economică și socială a patriei noastre socialiste.

dul de stat. Cooperativele agricole de producție din județul Tulcea au livrat suplimentar la fondul de stat 500 tone de porumb. Asociația economică intercooperatistă de creștere și ingrășarea tineretului taurin Pașcani, județul. Iași, a livrat suplimentar 130 tone carne, iar asociația economică intercooperatistă Cătămărăști, județul Botoșani, 200 tone carne pasăre și 300 mii ouă.Cooperativa agricolă de producție din Avrig, județul Sibiu, au livrat peste plan, în primii doi ani ai cincinalului, 50 tone porumb, 1 500 hectolitri lapte de vacă Șl 102 hectolitri lapte de oaie, iar cooperatorii din Dăbuleni, județul Dolj, au livrat suplimentar peste plan în acest an 1 655 tone porumb, 395 hectolitri lapte și 100 tone carne bovine.Oamenii muncii de la I.A.S. „Scînteia", județul Arad, au livrat peste prevederi 900 tone griu. 1 000 hectolitri lapte, locuitorii comunei Sadu — județul Sibiu — 45 tone de carne, iar asociația intercooperatistă pentru creșterea și îngrășa- rea bovinelor Măcin, județul Tulcea, 47 tone carne și 14 tone lină. Oamenii muncii din I.A.S. Slobo-
randamentul lor era sub nivelul posibilităților de fabricație ale combinatului, ele devenind,, practic, locuri „înguste" ale producției. Cum achiziționarea altora impunea cheltuieli ridicate, inginerul Ion Andrei, împreună cu alți specialiști, a găsit o soluție mult mai economică și mai eficientă. în locul agregatelor uzate, pentru răcirea condensatelor în vederea spălă

La Combinatul de produse sodice Govora
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Rezultate concrete 
în creșterea eficienței 

economice
rii bicarbonatului de sodiu de pe filtre înaintea procesului de cal- cinare, au fost introduse alte tipuri de răcitoare cu plăci. De unde anume au fost procurate ? Nu de la diverși furnizori, ci chiar din „parcul rece" al uzinei, unde stăteau nefolosite, după ce, în prealabil, le-au fost aduse modificările tehnice necesare. Tot fără întrebuințare era și o tobă de stins var, care, pină la urmă, și-a găsit locul și rostul intr-una din instalațiile de sodă caustică, fapt ce a atras după sine creșterea randamentului instalației respective cu peste 7 800 tone sodă pe an.Așa cum spuneam, introducerea în circuitul productiv a tuturor utilajelor și instalațiilor, ca și folosirea acestora la capacitatea ma-

• Perla î CINEMA STUDIO (CASA 
FILMULUI) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Moare de cîinp : MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30.
• Aripi frînte : VICTORIA — 9,30; 
11,30: 13.30; 16: 18; 20.
• Aripioară sau picior?: FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45: 16; 18,15: 20,30.
• Program de desene animate —•
9.30, Căpitan la 15 ani — 11,30;
13,30; 15,30; 18, Iluminare — 20 : 
DOINA.
A Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13 30; 15,45: 18; 20,15.
• Mark polițistul : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15. VOLGA 
— 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Regăsire : BUCEGI — 9; 11,15;

Oamenii muncii din județul Iași, în frunte cu comuniștii, muncind cu abnegație pentru înfăptuirea Programului adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, însuflețiți de puternica efervescentă patriotică a a- cestor zile care preced Conferința Națională a Partidului Comunist Român, eveniment deschizător de noi drumuri in opera de construcție a socialismului pe pămîntul scump al patriei noastre, raportează cu mîn- drie și satisfacție îndeplinirea la 5 decembrie 1977 a sarcinilor de plan pe primii doi ani ai actualului cincinal — se arată în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comitetul județean de partid.Expresie a pasiunii și dăruirii oamenilor de pe meleagurile ieșene, a- ceastă victorie a muncii reprezintă o nouă dovadă a atașamentului comuniștilor, a tuturor colectivelor de muncă față de politica înțeleaptă a partidului, un răspuns prin fapte la indicațiile și sarcinile pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general, ni le-ati dat cu prilejul vizitei de lucru în acest an în județul nostru.Devansarea cu 25 de zile a planului pe primii doi ani ai cincinalului va însemna realizarea peste prevederi, pînă la sfirșitul anului, a unei producții globale industriale de 1 575 milioane lei, ceea ce reprezintă mai mult decît valoarea producției județului Iași din anul 1960. Depășirea se materializează în 2 750 tone profile îndoite, 8 640 tone fire și fi
zia-Ciorăști, județul Vrancea, vor da peste plan 100 tone carne, greutate vie, cooperatorii din Cîrța, județul Sibiu, au predat suplimentar la fondul de stat 120 tone griu, 1 050 tone cartofi și 50 hectolitri lapte vacă.C.A.P. Chișcăreni, județul Iași, a livrat suplimentar produse în valoare de peste 2 milioane lei, C.A.P. Dorobanți, județul Arad, 1 000 tone griu, 1 000 hectolitri lapte, 3 tone carne, C.A.P. Peregul Mare, județul Arad, 448 tone grîu și 23 tone carne, C.A.P. „Avîntul“ din comuna Petica, județul Arad, 1210 tone griu.C.A.P. Românești, județul Botoșani, și-a depășit livrările Ia fondul de stat cu 270 tone grîu, 255 tone struguri, 120 tone legume și fructe, 900 hectolitri lapte vacă, 32 tone carne. C.A.P. Stănceni, județul Botoșani, cu 4 735 hectolitri lapte vacă, C.A.P. Ripiceni, cu 4 182 hectolitri lapte vacă, cooperatorii din Consiliul intercooperatist Cîrța, județul Harghita, cu 2 000 hectolitri lapte.Cooperatorii din Ciurea au anunțat depășirea cu 25 la sută a prevederilor de plan la producția globală pe primii doi ani ai actualului cincinal.I.A.S. Pufești, județul Vrancea, a anunțat depășirea planului de producție pe acest an cu 429 tone grîu, 
ximă au constituit puncte de reper prioritare în ansamblul unui program complex adoptat, încă de la începutul anului, de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii. fiind atrași in această importantă acțiune toți specialiștii combinatului, muncitori și maiștri cu o bogată experiență in producție. Bunăoară, de creșterea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte au răs

puns mecanicul Victor Constanti- nescu. Erou al Muncii Socialiste, inginerul Marin Bododea, maistrul Dumitru Dumitrana și alte cadre tehnice. De atingerea parametrilor proiectați la noile instalații ale uzinei de sodă III s-au ocupat nemijlocit inginerii Mircea Caragea, Traian Tudor și maistrul Cornel Ciucan. Această răspundere directă pentru aplicarea măsurilor stabilite, pentru solutionarea problemelor neprevăzute — convertită în realizarea mai multor rea- linieri ale fluxului tehnologic, modificări ale mecanismelor de alimentare a cuptoarelor de var, re- amplasarea, cerută de noile fluxuri, a stației de dizolvare a bicarbonatului pentru soda caustică, precum și a stațiilor de pompare
13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Cum să furi un milion (ambe
le serii) — 9,45, Fata cu părul că
runt — 14, Program de filme pri
mitive americane (1909—1912) —
16,15; 18.30, Deșertul roșu — 20.30 : 
CINEMATECA.
• Un gentleman în vestul sălba
tic : EFORIE — 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20.
• Buzduganul cu trei peceți : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19,15.
• Recompensă pentru șerif : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Fair-play ; COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18: 20, FLACARA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ținutul uitat de timp : LIRA 
— 15.30: 18; 20,15.
• Insula egretelor argintii : PA
CEA — 16; 18; 20.

bre sintetice, 9 085 tone metanol, 5 560 mii mp țesături din bumbac și mătase, 10,5 milioane lei confecții textile, 334 milioane lei medicamente, 19,8 milioane lei mobilă și mobilier din lemn, 510 tone unt și altele.Aceste realizări sint urmare a muncii politice desfășurate, a înfăptuirii programelor de măsuri tehnico-orga- nizatorice, care au permis creșterea productivității muncii intr-un ritm mediu anual de 12 la sută, mult superior celui prevăzut pe cincinal.Raportînd aceste succese, ne exprimăm hotărirea de a milita permanent pentru traducerea în viață a prevederilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, de a munci neobosit pentru realizarea cincinalului înainte de termen, punînd un accent deosebit pe utilizarea deplină a capacităților și suprafețelor de producție, pe folosirea mai eficientă a rezervelor materiale șl umane de care dispunem, pe asimilarea de noi tehnologii și produse cu parametri teh- nico-calitativi superiori, pe îmbunătățirea întreții noastre activități.Vă asigurăm, încă o dată, cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în încheiere — că vom face totul, fără a precupeți nici un efort, strins uniți în jurul partidului, pentru realizarea exemplară a măsurilor ce vor fi a- doptate la Conferința Națională, convinși că de aceasta depinde propășirea patriei noastre socialiste, propria noastră bunăstare și fericire, progresul întregii națiuni.
pe ogoare — 90 tone floarea-soarelui și 400 tone struguri, I.A.S. Focșani depășirea producției de cereale păioase cu 843 tone și a celei de struguri cu 260 tone. I.A.S. Niculițel, județul Tulcea, a realizat peste prevederile de plan 190 tone struguri. 40 tone fructe,. 150 tone legume, 1 000 tone vin și alte produse viticole.Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Botoșani va realiza prin depășirea sarcinilor anuale la activitățile de producție industriale produse in valoare de 25 milioane lei, iar Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Olt va depăși cu 15 la sută planul la activitățile industriale și prestațiile de servicii.Importante realizări au vestit prin telegrame : Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Baia Mare, asociația economică intercooperatistă „Avicola“-Gai și I.A.S. Petica, județul Arad, asociația economică intercooperatistă Uricani si C.A.P. Bivolari din județul Iași, asociația economică intercooperatistă Avicola — Miercurea, județul Sibiu, S.M.A. Panciu, C.A.P. Panciu, I.A.S. Cotești, C.A.P. Virteșcoiu, asociația economică intercooperatistă Golești, C.A.P. Ciorăști, S.M.A. Cimpineanca, comitetele comunale de partid Andreașu de Jos și Pufești, județul Vrancea.

a saramurii precarbonatate și a celei de preparare și dozare a suitorii de sodiu — a' determinat creșterea potențialului productiv al întregii instalații cu aproape 50 la sută.Eficienta întregului complex de acțiuni energice desfășurate pe un front larg, de la Începutul anului și pină in prezent, și la a căror materializare a fost mobilizat întregul colectiv de oameni ai muncii, s-a concretizat în sporirea producției industriale cu 40 lei la fiecare 1 000 lei fonduri fixe, față de realizările anului trecut. • Prin depășirea sarcinilor la principalele sortimente, îndeosebi la sodă caustică, producția combinatului a înregistrat un spor valoric la 1000 lei fonduri fixe de 8,5 lei. • Pe seama îmbunătățirii calității produselor, valoarea producției realizate s-a mărit cu peste 26,6 milioane lei, respectiv cu 14 lei la 1000 lei fonduri fixe. • Prin extinderea auto- utilării, ca și prin asigurarea cu forțe proprii a necesarului de dispozitive și piese de schimb, valoarea producției aferente activității atelierului mecanic central a sporit, față de plan, cu 11,5 lei la 1 000 lei fonduri fixe.Bilanțul pozitiv al activității productive a oamenilor muncii din combinatul de produse sodice Govora oglindește preocupările asidue pentru mai buna punere in valoare a resurselor interne, dar — așa cum afirma tovarășul Gheorghe Matei, secretarul comitetului de partid — n-au fost încă epuizate țoate posibilitățile de creștere a eficienței economice, de sporire mai susținută a producției fizice, la fiecare sortiment in parte. Acestea constituie, in prezent, direcții principale spre care sint îndreptate eforturile oamenilor de aici, acțiunile lor înscriindu-se in cadrul obiectivelor tehnico-științi- fice ale actualului cincinal.
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

• Corsarul negru ; FERENTARI 
— 15; 17,30; 20.
• Marele singuratic : FLOREAS- 
CA — 9"; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Rocky ; GIULEȘTI — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
• Sonată pe malul lacului : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Al șaptelea continent : AURO
RA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9,15; 11,15; 13,30; 
16; 18; 20.
• Comoara din iacul de argint : 
MUNCA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Urmărire la Amsterdam : COS
MOS — 10; 16; 18; 20.
• Joe Kidd : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Valea prafului de pușcă : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

Moment folcloric susținut de artiști amatori din comuna Aței, [udețul Sibiu Foto : Gh. Vințilă
IN EDITURA POLITICA A APARUT: 

„MOMENTE DIN ISTORIA PATRIEI Șl A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

Colecția „Documente ale Partidului Comunist Român".
Culegere sintetică

De la Ministerul Educației și învățămîntuluiSesiunea de examene pentru definitivarea în invățămint a educatoarelor care lucrează în grădinițele din mediul rural va avea loc în perioada 4—10 ianuarie 1978. La această sesiune se pot prezenta educatoarele în
A apărut „ERA SOCIALISTA" nr. 23/1977Sub genericul „Conferința Națională a Partidului Comunist Român — 1977“ sint publicate articolele „Conferința Națională — eveniment de seamă in. viața partidului și a poporului", „Clasa muncitoare — forță socială conducătoare in orinduirea noastră socialistă", „Valorificarea gindirii colective în strategia dezvoltării economico-sociale", „Activitate dinamică pentru creșterea accentuată a productivității muncii", „Soluționarea problemei naționale in România", „Raportul dialectic dintre timpul de muncă și timpul liber", „Strîn- sa unitate dintre politica internă și politica externă a partidului și statului nostru", „Cu privire la ge

Cîțiva fulgi de nea 
să deregleze circulația in Capitală?Duminică noaptea spre luni, în Capitală a fulguit ușor. Și, totuși, circulația la primele ore ale dimineții a fost în bună măsură dereglată, cetățenii așteptînd mult timp în stații mijloacele de transport supraaglomerate, astfel că numeroși bucureșteni și locuitori din comunele suburbane au intirziat la lucru. De la serviciul de circulație al Miliției Capitalei aflăm că in primele 3—4 ore ale dimineții de ieri s-au înregistrat 54 de tamponări — dublu decît pe parcursul a 24 de ore ale unei zile obișnuite — iar numărul tamponărilor la mijloacele de transport I.T.B. a fost de circa 4 ori mai mare față de alte dimineți.Toate acestea din cauză că arterele principale de circulație și perimetrele stațiilor de autobuze și troleibuze nu au fost curățate de poleiul și de ghiața formate in timpul nopții, cei obligați să asigure condițiile corespunzătoare traficului normal — in pofida unor evidențe ce ni s-au prezentat ulterior — nu și-au făcut suficient datoria.— Parcul nostru de autobuze, troleibuze și tramvaie a ieșit ieri dimineață conform programării făcute — ne spune ing. Nicolae Gheorghiu, șeful dispeceratului I.T.B. — înre- gistrindu-se doar cîteva întirzieri la autobuze. Din cauza poleiului insă, ce s-a format pe străzi, mașinile au circulat cu viteză redusă, diminuin- du-se aproape la jumătate capacitatea de transport.— De ce nu ați luat măsuri pentru inlăturarea poleiului ?— Noi avem sarcină să menținem condiții bune de circulație in caz de zăpadă sau polei doar pe liniile de tramvai, pe restul traseelor trebuind să acționeze mijloacele tehnice pre
t V

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Stan și Bran"
11,10 Muzică ușoară românească
11.20 Raportul Capitalei in întimpina- 

rea Conferinței Naționale a P.C.R. 
(Reportaj TV)

16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Box — selecțiuni din finalele tur

neului internațional „Mănușa de 
aur-, de la Belgrad

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19,00 Orașe finlandeze
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal « ÎN ÎNTÎMPINAREA 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A
20,00 ÎN ' ÎNTÎMPINAREA CONFERIN

teatre 

scrise la definitivat pentru anul școlar 1976—1977 care nu au beneficiat de sesiunea din luna august 1977. Informații cu privire la centrele de e- xamen se pot obține de la inspectoratele școlare județene. (Agerpres)
neral și particular in revoluția și construcția socialistă". La rubrica „Consultații" este inseratarticolul „Programul P.C.R., expresie a aplicării și dezvoltării creatoare a teoriei socialismuluiștiințific". Rubrica „Centenarul independenței de stat a României" cuprinde articolul „Participarea activă a românilor din Banat și Transilvania la lupta pentru independență și unitate națională". Revista mai conține rubricile „Știință-învățămînt". „Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială", „Curente și idei", „Cărți și semnificații", „Revista revistelor", „Cuvintul cititorilor".

gătite de Administrația domeniului public.La Direcția domeniului public de la primăria Capitalei stăm de vorbă cu inginerul-șef Mihai Băncilă, șeful grupei tehnice de intervenție in caz de zăpadă, viscol sau polei.— Imediat ce a inceput să ningă, noi am scos la lucru mai multe mijloace mecanice cu perie, iar spre dimineață am acționat cu 15 împrăș- tietoare de material antiderapant. S-a lucrat pe străzile în pantă, la intersecții, piețe și pe unele artere centrale.Nu sintem noi in măsură să apreciem dacă cele 15 imprăștietoare de material antiderapant au fost suficiente sau nu, dar cert este că zeci de străzi și bulevarde — pe unde circulă mijloace de transport în comun — au rămas cu poleiul pe ele pină ce l-a topit soarele.în ultimele zile, temperaturile scăzute au arătat limpede că intrăm în plină iarnă, că transportul in comun trebuie să fie în situația să facă față in bune condiții in caz de îngheț, zăpadă sau mizgă. Era de așteptat de aceea ca cel puțin pe arterele de largă circulație și in stațiile de oprire a vehiculelor I.T.B. să se fi luat măsurile necesare pentru a se putea circula in mod corespunzător. Din păcate însă nu s-a procedat așa. Pregătirile temeinice pentru iarnă, pentru viscol — in pofida asigurărilor ce s-au dat încă din toamnă — n-au putut face față nici măcar la o fulguială. Sperăm de a- ceea că factorii de răspundere vor trage concluziile de rigoare, evitind pe viitor cefe întimplate ieri.
I. P.

ȚEI NAȚIONALE A P.C.R. Politica 
de repartizare a forțelor de pro
ducție p6 teritoriu și calitatea 
vieții oamenilor muncii

20,25 Tribuna TV : A fi comunist
20,50 Partid, lumina tinereții — Con

cursul cîntedului politic pentru ti
neret și studenți, organizat de 
C.C. al U.T.C., U.A.S.C.R., Consi
liul Culturii și Educației Socialis
te, Radioteleviziunea română și 
Uniunea compozitorilor. (Concer
tul laureaților).

21,35 Baletul „Văpaia".
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20.00 Film serial pentru copii : Ivanhoe. 
Episodul 7

20,25 Viața economică a Capitalei. ÎN 
ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A P.C.R.

20,55 Tineretul Capitalei. ÎN ÎNTÎMPI
NAREA CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A P.C.R.

21,30 Stagiunea camerală a Radiotelevi- 
ziunii

22,00 Inscripții pe celuloid : Prin tai
gaua Orientului îndepărtat. (Pro
ducție a Televiziunii sovietice)

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești ; Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17, (la Ecran-club, șos. Groză
vești) : Anotimpurile minzului — 
17.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

Ffaptul 
[divers! I-------------- I
I OmenieNe scrie inginerul Victor • IBurloiu din București : „în timp ce mergeam cu mașina, impreu- I nă cu familia, spre Focșani, pe j raza municipiului Buzău soția și-a pierdut poșeta in care se I I aflau bani, actele sale și ale fiului nostru, student. A doua zi, ■ la întoarcerea spre casă, am se- . sizat la miliția buzoiană pier- Iderea actelor, intrucit la bani | nici nu ne mai gîndeam c-o să-i mai găsim. Imediat, ofițerul de I serviciu ne-a adus un proces I verbal în care era trecut „in- *

• Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste (la sala mică a Palatu
lui) : Concert extraordinar susți
nut de Cvartetul de coarde „Voces 
Intimae" (Finlanda) — 19,30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30. 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 19,30.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19.30.
• Teatrul Mic : Emigranții —
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.

ventarul" poșetei și numele ce- . lui ce o găsise și o predase la miliție : Dumitru Mareș. Apoi I Ini s-a înmînat poșeta, din care nu lipsea absolut nimic. De cum I am ajuns acasă, i-am trimis lui I Dumitru Mareș o scrisoare de ' mulțumire, la care mi-a și răs- ■ puns. Am aflat că este un tînăr l I muncitor la întreprinderea de Isirmă și produse din sîrmă Buzău, că are doi copii și al treilea e pe drum. îi dorim din toată | I inima să-i trăiască și să și-icrească intru aceeași cinste și | omenie dovedite de tatăl lor".
I Bucuria

I

bunicuței»
Trăiește in satul Roșieni, co

muna Dobrun, județul Olt, o 
bătrinică singură și suferindă, 
pe nume Elisabeta Calotă. Toc
mai cind se gindea că a venit 
vremea rece și n-o să-i ajungă 
lemnele pină la primăvară, s-a 
pomenit in pragul casei cu o ade
vărată... caravană a pionierilor 
de la școala din sat. Fiecare din
tre ei avea brațele încărcate cu 
crengi uscate, pe care le aduna
seră din pădurea Călugăreasca. 
După cum ne asigură profesorul 
Nicolae Bădifă, bunicuța nu mai 
putea de bucurie pentru această 
surpriză... călduroasă.

IIIIII
„Din nou I

IIIIIIII

si citesc"» București, Bicaz, Piatra Neamț, Alba Iulia, Deva, Hunedoara. Pitești... Sint numai cîteva dintre localitățile prin care a lucrat, la construcția de drumuri și poduri, mai bine de treizeci de ani, în calitate de maistru, Ion Avram din comuna Jilava, suburbană Capitalei. In ultimii ani, treptat, a inceput să-i slăbească vederea, pînă n-a mai putut să scrie și să citească. „Dar iată că acum — ne scrie el — mă bucur din nou de lumina ochilor, și aceasta . numai datorită intervenției chirurgicale deosebit de anevoioase. făcută de doctorița Maria Pântea, ajutată de colega ei Anca Stoica, de la spitalul oftalmologie din Piața Cosmonauți- lor din București. Fie-mi îngăduit să-mi exprim și pe această cale toată recunoștința pentru priceperea și omenia de care au dat dovadă cele două doctorițe, ale căror nume le scriu aici, emoționat și fericit, cu mina și cu inima mea".

IIIIIIII
I Nu se II cunoșteau,9 7

dar semănau
III —tl cunoașteți pe dinsul ? 

întreabă ofițerul de miliție.
l-am văzut in viața

I
dumneata il

eu.
cunoști ?I noi cu- 
numește 

cumIIIIII

— Nu 
mea.

— Dar
— Nici
— Atunci, vă facem 

noștință : dinsul se 
Ion Toma, iar dumneata, 
știi, Bodo Ștefan. E de mirare 
că nu vă cunoașteți, de vreme 
ce amindoi vă aflați aici, de 
față, pentru aceeași faptă.

„Fapta" celor doi se numește 
scandal. Scandal provocat in 
aceeași seară, in același oraș — 
Slobozia, dar in locuri diferite. 
Primul, Ion Toma, a fost depis
tat in gară, proferind insulte și 
injurii in dreapta și-n stingă, la 
adresa călătorilor. Al doilea, 
Ștefan Bodo, a fost găsit in a- 
ceeași postură la hotelul „Mun
tenia".

Cei doi scandalagii au făcut 
pe loc... cunoștință cu cite o 
amendă de 500 de lei. Și s-au 
potolit.I Unde duceI • •III din 

în 
larg 

se 
săIIIII

Cind s-a pripășit în Brașov, 
cu cițiva ani în urmă, Pavel 
Enache n-avea decit hainele de 
pe el — și nici ele prea acătă
rii. A început-o ca simplu vin- 
zător intr-un modest chioșc din 
piața centrală a Brașovului. 
Apoi, a ajuns gestionar al unui 
restaurant cu autoservire 
cartierul Bartolomeu. Aici, 
noua calitate, cu cimp mai 
de activitate, a inceput să 
chivernisească. Mai exact, 
vire mina pînă în cot in avuția 
statului. Cu banii astfel adunați 
(citiți furați) a inceput să cum
pere tot felul de bijuterii, pe 
care le-a îngropat la temelia 
cămării de alimente a unei case 
proprii din comuna Brîncoveni, 
județul Olt, casă pe care și-a 
construit-o șl mobilat-o tot din 
bani nemunciți. Ca de altfel și 
mașina personală, ca de altfel 
și mobilierul cu care și-a dotat 
cea de-a doua casă din Brașov... 
O dată cele sus-zise descoperite 
de miliție, individul a fost ares-

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului și guvernului argentinian, precum și al meu personal, vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru sentimentele de compasiune și solidaritate pe care ați avut amabilitatea să le transmiteți în legătură cu tragicul seism care a afectat provincia San Juan.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

De Ia Ministerul Transporturilor 
și TelecomunicațiilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că in urma terminării lucrărilor de reparații la podul de peste rîul Argeș, pe DN 6, kilometrul 20 plus 596, in dreptul localității Buda (comuna Mihăilești), se ridică restricția de tona}, astfel că circulația se poate desfășura normal.

Cronica zileiLuni după-amiază au început la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale convorbirile dintre o delegație română condusă de Bujor Almășan, ministru secretar dt stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și o delegație din Bangladesh, condusă de Mohammed Saifur Rahman, consilier prezidențial pentru problemele de comerț. Convorbirile sînt consacrate dezvoltării, în continuare, a relațiilor economice dintre cele două țări.
★Ziua națională a Finlandei a fost marcată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și

Asociația de prietenie româno-fin- landeză printr-o manifestare culturală organizată luni în Capitală.în alocuțiunile rostite, cu acest prilej, de Cezar Lăzărescu, președintele Asociației de prietenie româno- finlandeză, Vilho Siivola, președintele Asociației de prietenie Finlan- da-România, și Matti Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la București, a fost subliniată semnificația celei de-a 60-a aniversări a independenței acestei țări, relevîndu-se, totodată, bunele raporturi de prietenie și colaborare pe multiple planuri existente între România și Finlanda. în continuare a fost prezentat un film documentar finlandez.

La manifestare au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului A- facerilor Externe, alți oameni de cultură, un numeros public.
★Luni a avut loc la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România vernisajul expoziției de cărți și fotografii „Documentele Congresului al XI-lea pentru orientarea dezvoltării științei, culturii și învățămîntuîui", închinată apropiatei Conferințe Naționale a partidului. Au participat academicieni, alți oameni de știință și cultură, cadre didactice, un numeros public.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Gimnastica feminină bucureșteanâ 
pe un nou făgașîn prima lună a acestui an, la Snagov se aflau reuniți antrenorii pentru gimnastica feminină din întreaga țară. Printre cei invitați să facă expuneri asupra experienței lor în privința pregătirii tinerelor sportive erau și antrenorii Cristina șl Petru Ioan de la Clubul sportiv școlar din București. Demonstrația pentru învățarea diferitelor elemente dificile au făcut-o două dintre elevele lor — Marilena Vlădărău șl Ofelia Iosub — pe atunci școlărițe in clasa a VII-a. Bine pregătite, fetițele au impresionat cadrele tehnice prezente la demonstrație. Peste numai cîteva luni, în iulie, ambele sportive de la clubul școlar menționat erau selecționate in lotul reprezentativ al României și participau cu formația avind-o în frunte pe Nadia Comăneci la turnee de larg răsunet internațional — cum au fost acelea de pe continentul american. Pentru întîia oară după mai mulți ani, gimnastica bucureșteanâ iși aducea iar contribuția la alcătuirea lotului reprezentativ al țării.Acum, in ultima lună a acestui an, să vedem care sînt noutățile în organizarea pepinierei de la Clubul sportiv școlar bucureștean.Sala de la complexul sportiv al tineretului, unde vreme de cinci ani soții loan au lucrat pentru pregătirea sportivelor fruntașe amintite mai sus, este foarte aglomerată în orele de vîrf ale antrenamentelor. Se pregătesc cu rîndul la diferite aparate grupe de băieți și fete, asistate de antrenorii clubului. Numai grupele de începătoare dirijate de Elena Ceampelea-Luxandru numără aproape 30 de fetițe ; unele dintre acestea

— de patru-cinci ani — sînt foarte serioase și lndemînatice pentru a- ceastă vîrstă. Ne «trecurăm printre zecile de băieți și fete pină la „paralele", unde Petru loan lucrează cu un grup de „speranțe" : șase fete între 10 și 12 ani. Unele exerciții sînt repetate de zeci de ori. Iulia Istrate, în vîrstă de zece ani, este capabilă să execute patru „C"-uri ; în codul tehnic „C“ înseamnă „element de dificultate maximă" ; ca o
Organizarea unui centru 
de înaltă performanțăsubliniere — pentru a participa la concursurile din categoria maestrelor, unei gimnaste ii sînt necesare numai trei „C“-uri...— Ești obosită, Iulia?— Nu!— Poți lucra mai multe ore pe zi decît pină acum?— Nu știu, cred că da.— Tovarășe loan, vă satisface numărul orelor de antrenament zilnic cu fiecare sportivă ?— El reprezintă astăzi cam jumătate din necesarul pentru dobîndirea înaltei performanțe.— Aveți condiții pentru a atinge cele cinci-șase ore cotidiene de pregătire?— Deocamdată n-avem, dar le vom avea, chiar într-un viitor destul de apropiat...Clubul sportiv școlar are 12 secții și este prin definiție o pepinieră, o unitate de creștere a viitorilor performeri. Numai ramura gimnasticii

feminine se exceptează de la definiție, sportivelor fiindu-le posibil să urce pe culmi chiar la vîrstă cînd încă mai sînt membre ale acestui club școlar. Pe de altă parte, C.S.Ș. și cadrele sale tehnice au și dovedit că pot pregăti gimnaste fruntașe. Plecîndu-se de la aceste premise, s-a hotărit să se dea un curs nou dezvoltării gimnastici} bucureștene....Asistăm la o ședință de lucru la comitetul municipal de partid. Participă reprezentanții tuturor factorilor interesați în dezvoltarea gimnasticii bucureștene. Se stabilește organizarea unui centru de înaltă performanță pe lingă Clubul sportiv școlar, centru multilateral dotat, care să întrunească, de la începutul anului 1978, condițiile unei instruiri intense și accelerate. Se distribuie sarcini concrete și se hotărăsc termene de executare. Reprezentanții organului de sport municipal și cei ai inspectoratului de învățămint a- profundează soluția creării a opt subcentre de selecție și instruire, cite unul de fiecare sector, pină la începerea viitorului trimestru școlar. Alte probleme, dintr-un șir lung, sînt amănunțit expuse, fixîndu-se măsuri de rezolvare, termene de îndeplinire. responsabilități.Pe scurt, s-a pus în mișcare în aceste săptămîni o forță organizatorică importantă, cu scopul de a da altă față, alte perspective gimnasticii feminine bucureștene. Cum in sport succesul e rodul anilor îndelungați de muncă, să le urăm bucureștenilor răbdare, perseverență și mult succes !
Valerîu M1RONESCUREVISTA COMPETIȚIILOR

Tricolori în arenă

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

BANGKOKZiua națională a Regatului Thailandei tmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa sincere felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului thailandez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

încheierea lucrărilor celei de-a Vlll-a sesiuni a Comisiei 
mixte de colaborare economică și tehnică 

romăno-israelianăLuni s-au încheiat Ia București lucrările celei de-a VIII-a sesiuni * Comisiei mixte de colaborare economică și tehnică româno-israellană.Delegația română a fost condusă de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar delegația israelianâ de Igael Hurwitz, ministrul industriei, comerțului și turismului. Comisia a analizat stadiul relațiilor economice bilaterale și a stabilit măsuri pen

tru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării, în domenii de interes comun.La încheierea lucrărilor, conducătorii celor două delegații au semnat protocolul sesiunii.A fost prezent Cahana Shamay, ambasadorul Israelului la București.
★în aceeași zi, ministrul industriei, comerțului și turismului din Israel a părăsit Capitala. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDE^

Excelenței Sale Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda HELSINKICea de-a 60-a aniversare a independenței Finlandei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele meu și al poporului român, calde felicitări și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul finlandez prieten.îmi exprim convingerea că bunele raporturi româno-finlandeze de prietenie și colaborare se vor dezvolta tot mai mult, în toate domeniile, spre binele ambelor popoare, al păcii și securității în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCUPreședinteleRepublicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului KALEVI SORSA
Primul ministru al Republicii Finlanda HELSINKICu prilejul celei de-a 60-a aniversări a independenței Finlandei, vă adresez, in numele meu și al guvernului român, cele mai sincere felicitări.Dorim ca raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări să cunoască noi dezvoltări pe toate planurile.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

vremea
Iert tn țară i Vremea s-a menținut 

rece. Cerul a fost variabil tn sudul 
țării șl mai mult acoperit în rest. Au 
căzut ninsori temporare tn Maramureș, 
cea mai mare parte a Transilvaniei, 
centrul șl nordul Moldovei șl, cu ca
racter local, în Crlșana. Izolat a mai 
nins tn estul Banatului șl nord-vestul 
Munteniei. Vtntul a suflat moderat, cu 
intenslflcârl Izolate tn nordul Crlșanet 
șl al Transilvaniei, vestul Olteniei șl 
Dobrogea șl locale tn estul Bărăganu
lui, cu viteze pină la 45 km/orft, iar 
la munte pină la 145 km/oră, Viscolind 
zăpada. Temperatura aerului la ora 14 
oscila Intre minus 8 grade la Răuțl și 
plus 3 grade la Tg. Jiu. în București : 
Vremea a fost rece, cu ceriil variabil.

Vtntul a suflat moderat. Temperatura 
maximă a fost de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 decembrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi mat mult acoperit tn primele 
zile, apoi va deveni schimbător, in- 
ceplnd din vestul țării. Vor cădea nin
sori temporare In sud-estul țării, tn 
primele zile, șt ninsori slabe, locale, tn 
celelalte regiuni. Vtntul va sufla mode
rat, cu Intensificări locale la începutul 
Intervalului tn estul țării din sectorul 
nordic, pină la Viteze de S3 km/oră. La 
munte va ninge viscolit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse tntre minus 12 
și minus 2 grade, iar cele maxime tntre 
minus 4 ți plus 4 grade. Dimineața, 
ceață locală, mal ales In jumătatea de 
nord-vest a țării, tn București : Vreme 
rece, mal ales la începutul Intervalului. 
Cerul mai mult noros. Ninsori slabe. 
In primele zile, dimineața și seara, 
ceață slabă. Vînt slab pină la moderat.

Curd balneară în tot cursul anuluiRenumită pentru izvoarele sale cu ape termale și atermale, care acționează în mod spectaculos in afecțiunile tubului digestiv, hepatobiliare, renale, căilor urinare și ale aparatului locomotor, în bolile de nutriție și metabolism etc., stațiunea Câli- mănești-Căciulata oferă, in tot cursul anului, posibilitatea efectuării unei cure balneare eficace.O bază modernă de tratament ultra- instalată in noilehoteluri construite pe malul Ol

tului, într-o zonă deosebit de pitorească, asigură, prin întreaga sa dotare, celor veniți in stațiune, tratamentul medical de specialitate.în luna decembrie se beneficiază de prețuri avantajoase la cazare și masă. Pentru transportul pe calea ferată se acordă o reducere a tarifului de 50 la sută. Informații, rețineri și procurări de bilete prin oficiile județene de turism și I.T.H.R. București.

Cine privește „țara pădurilor și lacurilor" doar cu ochi de turist înregistrează frumuseți naturale neobișnuite. Dar, oricît de captivantă ar fi priveliștea, ea nu poate caracteriza efectiv Finlanda contemporană, țară care a știut și a reușit să Învingă un destin zbuciumat.După secole de dominație străină, Finlanda și-a proclamat independența de stat în urmă cu 60 de ani, la 6 decembrie 1917. La încercările istoriei s-au adăugat cele nu mai puțin aspre ale naturii : nu e deloc ușor să-ți asiguri existența numai din resursele oferite de apă și pădure într-o zonă a cercului polar ! Dar, oameni deosebit de harnici, iscusiți și tenaci, finlandezii au biruit dificultățile și au reușit să transforme țara lor într-un stat înfloritor. Aparent țară fără resurse, Finlanda a valorificat cu pricepere cea mai mare bogăție a sa: spiritul întreprinzător, constructiv al poporului. Iar acest spirit este pre

zent în întregul edificiu de astăzi al țării.Este prezent în dezvoltarea industrială a Finlandei care se situează pe locuri de frunte în ramuri cum ar fi industriile energetică, metalurgia neferoasă (cupru), chimică și prelucrarea lemnului. Este prezent, cu aceleași bune rezultate, și în agricultură. O precizare semnificativă: dacă a- cum o sută de ani aici pîinea se făcea din făina obținută prin măcinarea scoarței u- nor pomi, dacă acum circa 40 de ani alimentarea populației se baza in cea mai mare parte pe produse a- groalimentare importate, astăzi Finlanda a ajuns să exporte asemenea produse.Este prezent, cu a- ceeași forță, și în domeniul construcțiilor. Că Finlanda are arhi- tecți de renume mondial este de mult un fapt notoriu. Dar abia după ce ai văzut Helsinki, Tampere și Turku, Lahti și Rovaniemi ajungi să înțelegi și să apreciezi vocația de con

structor a poporului finlandez.Munca și creația a- cestui popor se îmbină cu eforturile sale pentru asigurarea păcii. Tară gazdă a Conferinței pentru securitate șl cooperare in Europa, Finlanda a împrumutat numele capitalei sale Actului final, care a deschis ample perspective pentru statornicirea pe continentul nostru a unui climat de încredere, înțelegere și colaborare între popoare.împărtășind năzuințe comune în vocația păcii și securității, România și Finlanda dezvoltă relații de strînsă prietenie și colaborare. întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Urho Kekkonen, atit la București cit și la Helsinki, au dat noi dimensiuni acestor relații. Și este dorința comună a celor două popoare ca acestea să se lărgească și să se intensifice în interesul reciproc, al păcii și prosperității în Europa și în lume.
C. PRIESCU

Din viața, și lupta mișcărilor de eliberare națională

Cauza poporului Zimbabwe se apropie

10—1 in fața echipei de seniori a Angliei, 9—2 în fața cadeților polonezi — iată două frumoase rezultate internaționale realizate de boxerii noștri în ultimele zile. Ambele sînt îmbucurătoare, un plus de satisfacție oferindu-ne tineretul, mai ales dacă ne gindim la valoarea școlii de box poloneze.De bun augur a fost și startul victorios luat de handbalistele tricolore în campionatul mondial (grupa valorică B) care se desfășoară în R.F. Germania : 26—7 cu Elveția. Important, și posibil, este însă ca reprezentantele noastre să ocupe în final unul din primele 5 locuri — aslgu- rîndu-șl astfel „bilete de drum" pentru grupa valorică A, cea care va acorda și calificări pentru olimpiadă. Să sperăm, deci...Tot handbalul a mai avut In această perioadă șl alte încercări. Lotul național masculin s-a divizat în

două : o parte a jucat în Danemarca (17—17 și 19—20), alta a evoluat intr-un turneu internațional la Tbilisi (victorie categorică la R. D. Germană, infringeri la limită cu Iugoslavia și U.R.S.S.), dar rezultatele în sine interesează mai puțin. în fond, contează cit de mult se fortifică se- lecționabilii pentru mondialele din ianuarie.Consemnînd, de asemenea, cele două victorii românești în „Cupa Carpați" la popice, comportarea lăudabilă a voleibaliștilor dinamoviști la un turneu internațional din R.D.G. (între altele, o aplaudată victorie cu 3—1 în fața puternicei Ț.S.K.A. Moscova), evoluția bună a echipei de lupte libere Steaua (din nou campioană națională), dar și infrîngerea criticabilă administrată gimnaștilor noștri de către cei din R. D. Germană — să dăm și fotbalului ce este al fotbalului...
Vacantă de iarnă în divizia „A“Așadar, fotbaliștii din prima divizie și-au încheiat socotelile cu anul 1977. Bilanțul — nemulțumitor pentru ei șl nemulțumitor pentru noi toți — este atit de cunoscut, și a fost atit de răsdiscutat in ultima vreme, îneît invocarea iui n-ar mai folosi mare lucru.Prima etapă a Început în 21 august. sub semnul ploii, a 17-a s-a încheiat in 4 decembrie sub semnul zăpezii, de unde se înțelege că dacă se intenționează mărirea vacanței mari, din vară (necesitate de pe acum înțeleasă), aceasta trebuie făcută nu pe seama împingerii sezonului de toamnă mai spre iarnă !Duminică — la fel ca aproape de fiecare dată — în cele mai multe partide au învins gazdele : 7 victorii ale acestora, o egalitate și un singur succes in deplasare. Datorită condițiilor de joc. dar și dîrzeniei disputelor. au fost înregistrate nu mai puțin de 6 rezultate de 1—0 : Corvinul— Olimpia Satu Mare ; F.C. Constanta— „U“ Craiova : U.T.A.—F.C. Argeș ; F.C. Bihor—Politehnica Iași : S.C. Bacău—Petrolul ; C.S. Tîrgoviște— Sportul studențesc (în trei dintre ele golul înscriindu-se abia după minutul 80).A șaptea victorie a gazdelor a ob- ținut-o Jiul Petroșani în fața Poli

tehnicii Timișoara (2—0), egalitatea au realizat-o campioana actuală și lidera actuală (Dinamo—A.S.A. : 1—1), iar Steaua a reușit la Reșița (acolo unde, in această toamnă, și alte formații au mai învins) nu numai singura victorie în deplasare, dar și scorul ultimei etape a turului (4—0), o etapă în care, după cum se vede, au fost marcate puține goluri : 14 (9—5 pentru echipele ce-au evoluat pe teren propriu). Nici chiar din penalti n-au putut marca fotbaliștii noștri duminică : arbitrii au acordat 4 asemenea lovituri de pedeapsă, toate pentru gazde (F.C.M. Reșița — două, Dinamo și C.S. Tîrgoviște). dar nici una n-a fost transformată — ceea ce aduce aminte de pățania Universității Craiova in „Cupa cupelor" și confirmă necesitatea ca jucătorii noștri să-și pună serioase probleme privind pregătirea tehnică și psihologică pentru un asemenea important, deseori decisiv, moment al unui meci.La jumătatea campionatului, deci. A.S.A. Tg. Mureș conduce cu două puncte avans în clasament (22). cu- legînd roadele unei pregătiri mai serioase și ale unei evoluții mai constante decît celelalte competitoare. Pe locurile 2—4, cu cite 20 de puncte. sint clasate Steaua (beneficiara

unor scoruri fluviu în ultima vreme), F.C. Argeș (autoarea unor spectaculoase rezultate în deplasare) și Politehnica Timișoara (o echipă care de multe ori știe să se impună prin gindire tactică). Dinamo (cu un start slab și cu o oarecare revenire la un moment dat), împreună cu nou promovata Olimpia Satu Mare (mai bună decît se aștepta însuși antrenorul ei) ocupă locurile 5—6 cu cite 18 puncte. Jiul, Sportul studențesc, U.T.A. și S.C. Bacău iși impart (cu cite 17 puncte, dar cu golaveraje diferite) locurile 7—10. Mai în jos încep suferințele : F.C. Petrolul. Universitatea Craiova, F.C. Constanta, F.C. Bihor și C.S. Tîrgoviște (cu cite 16 puncte) stau neliniștite pe pozițiile 11—15. unele pentru că aceasta le este valoarea, altele pentru că aci le-au adus propriile greșeli și delăsări ; Politehnica Iași (locul 16), F.C. Corvinul (locul 17), cu cite 15 puncte, vor avea o iarnă plină de griji. F.C.M. Reșița (locul 18, doar cu 10 puncte) nu va avea nici o speranță de la retur, dacă nu-și va ridica simțitor nivelul pregătirii și valoarea jocului de ansamblu.Dar comportarea echipelor în turul campionatului de fotbal va constitui prilej pentru unele viitoare articole de analiză, așa că acum să le spunem fotbaliștilor de primă divizie vacantă plăcută — de fapt, vacanță sportivă ! — și să le urăm, pentru 1978. un an mult mai spornic în pregătiri și mai darnic în bune rezultate 1
G. MITROI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în cadrul competiției internaționale masculine de handbal care se desfășoară la Szeged; echipa Elveției a întrecut cu scorul de 23—21 (12—14) formația Poloniei. într-un alt joc, prima reprezentativă a Ungariei a învins cu 30—22 (16—9) selecționata secundă a Ungariei.• La Accra (Ghana) s-a disputat primul meci dintre echipa locală Heart și formația Hafia Conakry (Guineea), contînd pentru finala „Cupei campionilor Africii" la fotbal. Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0).

® Izolarea crescîndă a regimului lan Smith • Forțele 
patriotice desfășoară operații în zone cuprinzind peste 
două treimi din suprafața țării • în teritoriile elibe
rate, primele nuclee ale noii organizări social-politice 

® înaltă prețuire pentru sprijinul României socialisteDupă declararea unilaterală a independenței in 1965 de către regimul lui Ian Smith, situația politică din Zimbabwe a demonstrat. în mod clar, că forma luptei parlamentare și reformiste este depășită și nu poate aduce independența. Unul dintre partidele politice ale mișcării de eliberare din Zimbabwe, Uniunea Națională Africană Zimbabwe (ZANU), a declarat că principala cale prin care poporul Zimbabwe poate să-și realizeze dreptul său sacru la independentă, libertate și autodeterminare este aceea a luptei armate hotărite, îndreptată spre eliminarea politicii imperialiste, colonialiste și rasiste din Zimbabwe. A- cest proces de -lichidare a oricăror forme de dominație străină a fost declanșat de acțiunile aripii militare a ZANU—ZANLA — odată cu istorica bătălie de la Sinoia. in 1966.Războiul popular revoluționar, cunoscut și sub denumirea de războiul Chimurenga, poate fi apreciat in contextul general al luptei pentru eliberare socială dusă de proletariatul internațional și in contextul particular al luptei revoluționare pentru eliberare națională din Africa australă. îndreptată in mod direct împotriva rasiștilor. lupta noastră este, totodată, îndreptată împotriva imperialismului și colonialismului, datorită cărora masele populare din Zimbabwe trăiesc astăzi intr-o stare de cruntă asuprire. Revoluția Zimbabwe constituie o parte integrantă a procesului de lichidare totală a anacronicei politici colonialiste, de apartheid și discriminare rasială din subcontinentul sud-african. Nu se poate vorbi de o reală independentă și libertate pe subcontinent pină cînd Zimbabwe, precum și Namibia și Azania (Africa de Sud) nu-și vor fi dobindind neatîrnarea.tn cei 11 ani care au trecut, lupta armată a forțelor progresiste și revoluționare din Zimbabwe s-a soldat cu rezultate de seamă. S-au ridicat partide revoluționare, maturizate în focul luptei politice și militare, partide cu principii politice și ideologice clare, care înțeleg misiunea lor istorică și conduc cu fermitate destinele poporului. Experiența politică din războiul Chimurenga arată că succesul luptei depinde de adoptarea unei strategii și tactici revoluționare corecte, cores

punzătoare condițiilor concrete. înțe- legînd importanta vitală a unității și avind in vedere efectele dezastruoase ale dezbinării, cele două partide principale, ZANU, sub conducerea lui R. Mugabe, și ZAPU (Uniunea Africană a Poporului Zimbabwe), sub conducerea lui J. Nkomo, desfășoară în momentul de fată acțiuni concrete în vederea realizării unei depline unități in cadrul Frontului Patriotic. în prezent există o Armată Populară care slujește intereselor maselor asuprite.

război împotriva statelor independente vecine, așa cum a fost cazul, din nou, zilele trecute cu Mozambi- cul — toate aceste acțiuni disperate neputînd amina sfirșitul inevitabil.Strategia războiului popular multilateral a avut serioase repercusiuni asupra regimului colonialist, a cauzat o profundă scindare în Partidul Frontul Rhodesian, altădată atit de „solid", o serie de fruntași ai acestui partid, cum ar fi De Kock. Des Frost, T. S. Pryce, dîndu-și demisia. Climatul politic este astăzi caracterizat prin tensiune, nervozitate, neîncredere și nesiguranță în viitor. Așa se și explică oscilațiile de poziție și manevrele la care se dedă Smith, inclusiv recenta acceptare a organizării de alegeri pe baza principiului „un om — un vot", care nu poate avea nici o valoare atit timp cit așa-zisele alegeri urmează să aibă loc sub „protecția" a-
de Lovemore MAZIVISA 

reprezentant permanent al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (ZANU) 
la București

Sub conducerea politică a Frontului Patriotic a fost realizată unitatea militară intre ZANLA și Z1PRA (aripa militară a ZAPU) in cadrul Armatei Populare Zimbabwe (ZIPA).Regimul rasist al lui Ian Smith a pierdut pe cimpul de luptă mii de oameni și mult armament, sute de vehicule, precum și un număr de avioane și elicoptere, unele din căile vitale de comunicație au devenit inutilizabile. El pierde continuu teren în fata forțelor patriotice. Armata populară și-a extins activitatea în zone operaționale care depășesc două treimi din întreaga suprafață a țării. Aceasta permite unei mari părți a populației să vină in contact nemijlocit cu ideile libertății și independenței propovăduite de mișcarea de eliberare. In regiunile semleliberate sînt pe cale de a fi stabilite structuri rudimentare de organizare a maselor din punct de vedere politic, militar și social : s-au creat, totodată, unități medicale, precum și nuclee ale activității pe plan cultural și al in- vățămintului. Intensa politizare a maselor determină inamicul să recurgă la întemnițări pe scară largă și chiar la asasinarea milltantilor africani, precum și la internarea activiștilor politici albi cu vederi democratice despre care regimul lui Smith pretinde că âr fi „infestați de i- deile comuniste". Totodată, regimul de la Salisbury nu se dă în lături de la acte fățișe și criminale de

paratului represiv rasist, iar Frontul Patriotic Zimbabwe urmează să fie exclus de la ele.Pe plan militar, pierderile de soldați și material de luptă, sabotarea continuă a căii ferate vitale Rutenga, neîntreruptele atacuri asupra punctelor fortificate au adus regimul lui Smith intr-o stare de panică și disperare. în ultimul an. Smith a fost silit să-și schimbe „miniștrii apărării" de patru ori. Din martie s-a văzut nevoit să concentreze și persoanele trecute de 60 de ani. în disperare de cauză, el depinde acum in măsură tot mai mare de mercenari. pentru completarea efectivelor militare, ale căror rinduri se răresc tot mai mult. Infanteria lui Smith s-a dovedit incapabilă să stăvilească forțele populare. Numai forțele sale aeriene, echipate cu avioane și elicoptere moderne. au creat forțelor populare unele dificultăți. în ultimul timp au fost insă puse la punct tactici corespunzătoare împotriva aviației inamice, ceea ce a redus efectele loviturilor aeriene.Din punct de vedere economic, războiul revoluționar a dus la o stagnare a activității corporațiilor industriale multinaționale din Rhodesia. Oligarhiile monopoliste internaționale ezită acum să exporte capital in ..Rhodesia". ca urmare a incertitudinii politice din tară. A dispărut, de asemenea. înfloritoarea industrie turistică de altădată. Cheltuielile militare di-

de victorierecte reprezintă peste 25 la sută din bugetul anual al regimului lui Smith.Efectele psihologice ale războiului se oglindesc în masivul exod al rasiștilor. fenomen care a primit și o denumire sugestivă : „fuga puilor de găini", dar și in rata inaltă a sinuciderilor în rîndurile rasiștilor, nevrozele fiind in prezent boala cea mai răspîndită în rîndurile rasiștilor demoralizați.Smith și adepții săi nu pot ține pasul cu dinamismul forțelor revoluționare Ei sint condamnați infringerii inevitabile sub loviturile forțelor progresiste și revoluționare. Se apropie ora victoriei finale a acestor forțe, ora judecății pentru regimul fascisto-mi- litarist de la Salisbury.Poporul Zimbabwe este profund recunoscător pentru sprijinul primit in lupta sa din partea forțelor progresiste de pretutindeni. în rindul acestor sprijinitori România ocupă un loc de frunte. Profund atașată luptei popoarelor pentru justiție națională și socială, România a susținut in mod concret, cu hotărire și din primul moment, lupta de eliberare din Zimbabwe. Ea a acordat sprijin politic, militar, moral, diplomatic și material forțelor patriotice revoluționare pentru lichidarea tuturor formelor de dominație și opresiune din Zimbabwe. A- ceastă poziție revoluționară, profund consecventă a României dă expresie, în modul cel mai elocvent, prieteniei și solidarității victoriosului popor român cu masele luptătoare din Zimbabwe. Este o prietenie bazată pe identitatea obiectivelor revoluționare : eliminarea ultimelor vestigii ale colonialismului, a asupririi și dominației străine, eradicarea apartheidului și discriminării rasiale, asigurarea unei lumi a păcii, securității, independenței, egalității și respectului reciproc intre națiuni. însăși existenta la București a unei reprezentanțe permanente a Uniunii Naționale Africane Zimbabwe reprezintă o concludentă ilustrare a solidarității militante a României cu cauza poporului nostru, a tuturor popoarelor care luptă pentru dreptul la dezvoltare; de sine stătătoare.Poporul Zimbabwe, ZANU, Frontul Patriotic și conducătorii săi. R. Mugabe și J. Nkomo, nutresc inaltă stimă și respect față de politica externă, dinamică și clarvăzătoare, dusă de România, sub înțeleaptă conducere a președintelui Nicolae Ceaușescu, mare om de stat al vremurilor noastre, politică pusă in slujba cauzei păcii, libertății și progresului social, stabilirii unei noi ordini economice și politice mondiale, a unei lumi mai bune și mai drepte.
• SPĂRGĂTOR DE 

GHEAȚÂ-INSTITUT. De‘ ocamdată, un asemenea „institut plutitor" se află abia in stadiul de proiect. Constructorii de nave sovietici au încheiat însă studiile, urmind ca în curînd să se treacă la transpunerea lui în viață. Institutul „Otto Schmidt", după numele celebrului explorator, se va putea deplasa ușor peste întinderi de gheață avînd o grosime de pină la 60 de centimetri. El va pătrunde în cele mai îndepărtate colturi ale Arcticii, unde de obicei navele oceanografice riscă să fie strivite de ghețuri. Avînd un deplasament de 3 650 tone, nava va fi echipată cu motoare diesel avînd capacitatea de 5 400 CP. Autonomia de navigație este de 11 020 mile.

• UN NOU TIP DE 
MAȘINĂ CU ABURI. Institutul tehnologic al Universității din Tokio a fost elaborat un tip de mașină cu aburi care folosește drept combustibil apa precum și o soluție de săruri anorganice. Tehnologia mașinii este simplă : un boiler cu apă este scufundat într-o soluție de săruri care se încălzește pină la o temperatură de 150 de grade. După ce apa a început să fiarbă, aburii formați sînt dirijați spre mecanismul mașinii, pe care îl pun în mișcare. Apoi aburii sînt introduși în soluția amintită, unde sînt absorbiți concomitent cu eliberarea de căldură. Aburii, deci, pun în mișcare mașina și servesc la menținerea unei temperaturi ridicate a soluției care face să 

fiarbă .apa din boiler, ce produce din nou aburi. Din cînd în cind, soluția trebuie reînnoită, în acest caz urmind să fie introdusă energie din afară. Pentru aceasta, oamenii de știință japonezi studiază posibilitatea folosirii energiei solare sau eoliene.
• PERFORMANȚĂ 

IN NAVIGAȚIE. Australianca Anne Gash, in vîrstă de 54 de ani, mamă a șase copii și în același timp bunică, s-a întors cu bine dintr-o călătorie solitară în jurul lumii. Periplul său, la bordul ambarcațiunii cu pînze „Uimo", In lungime de 8,3 m, s-a încheiat la 5 decembrie, la Sydney. Diferitele etape ale călătoriei : Darwin, InsuleleMauritius, Durban, Capul Bunei

Speranțe, de-a lungul coastelor Africii, Marea Britanie, Gibraltar, Trinidad Tobago, Canalul Panama. Papeete. Tonga, Australia. Vajnica navigatoare a înfruntat de opt ori furtuni foarte puternice. Presa australiană subliniază că este pentru prima dată în lume cînd o femeie izbutește să efectueze o călătorie solitară în jurul lumii la bordul unej ambarcațiuni cu pînze. ,
• URANIU DIN APA 

MĂRII. La Centrul indian de cercetări nucleare se studiază posibilitățile de extragere a uraniului din apa mărilor și 

oceanelor. Principala problemă ce urmează a fi soluționată este găsirea unui absorbant cu ajutorul căruia să se poată separa prețiosul element. Potrivit unor indicii, „buretele" cel mai indicat ar putea fi hidroxidul de titaniu. Tratamentul cu hidroxid de titaniu poate asigura extragerea a 93 la sută din cantitatea de uraniu existentă în apa de mare. Specialiștii au calculat că rezervele de uraniu din oceanul mondial se ridică la circa 10 miliarde tone.
• „CORDONUL VIE

ȚII" care leagă fătul de 

mamă (cordonul ombilical) poate fi folosit pentru a salva viața și sănătatea a numeroși adulți, consideră un grup de chirurgi americani. Ei au elaborat o metodă de înlocuire a arterelor bolnave cu vase sanguine extrase din ombilic. Ele sînt suficient de lungi și rezistente, pot suporta o tensiune destul de mare, nu se răsucesc și nu sint respinse de organism. Tratate în prealabil cu glutaldehidă, substanță care le sporește rezistenta, conferin- du-le în același timp proprietăți antfbacteriene, ele nu se inflamează și nu se îngustează. Primele transplanturi de vase sanguine din ombilic făcute bolnavilor cu forme progresive de afecțiuni arteriale au condus la 

ameliorarea sănătății în circa 80 la sută din cazuri, iar în unele situații au permis să se evite amputarea picioarelor.
• CÎND AUTOMA

TELE SE ÎNȘEALĂ, “matele comerciale vest-germane care vînd țigări, băuturi, mărci poștale, bilete de tren, ca și telefoanele automate funcționează la fel de bine dacă in ele se introduc mărci sau șilingi englezești. Dar. potrivit cursului de schimb, o marcă valorează cinci șilingi, așa că unii clienți preferă să folosească moneda engleză, ieftinindu-și astfel „automat" cumpărăturile, în schimb, posesorii de automate înregistrează pagube de milioane de mărci. Serviciul poș

tal din R.F.G. a anunțat că pierde anual 500 000 mărci de pe urma automatelor de țigări și a telefoanelor automate. încercarea de a atașa automatelor un dispozitiv special care să respingă moneda engleză n-a dat rezultate.
• UN CABLU MARI

TIM ÎNTRE BENGHAZI Șl 
TRIPOLI va fi montat în viitorul apropiat. Noua cale de telecomunicații, care va fi dotată cu aparatura tehnică cea mai modernă, va avea o capacitate de 900 de canale telefonice și telegrafice. Ea va include, totodată, un număr de canale în dublu sens, destinate schimbului de programe de radio *1  televiziune.
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O. N. U. UN IMPORTANT EVENIMENT

DIN VIATA POLITICĂ A POPORULUI ANGOLEZ

BAE CEAUSESCU $1 I0SIP M TITO
Declarația președintelui R. S F. Iugoslavia soluționarea problemei Orientului Mijlociu

dupăLa întoarcerea la Belgrad vizita de prietenie făcută în România, președintele I. B. Tito clarat presei că foarte bogată în de eficientă".Referindu-se crărilor Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II, șeful statului iugoslav a apreciat că acest obiectiv constituie, prin importanța sa economică și politică, o acțiune bilaterală realmente unică. A- eeastă operă comună impozantă — a spus derii cele serviIn cursul schimbului de păreri cordial și prietenesc, multilateral, cu președintele Nicolae Ceaușescu — a subliniat I. B. Tito — ne-am înțeles să dezvoltăm in continuare multilateral colaborarea noastră, de altfel foarte rodnică în toate domeniile, precum și colaborarea dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român.Și de această dată s-a gradul inalt al identității de vedere ale celor două ,_________liste și ale partidelor noastre.în legătură cu lucrările reuniunii de la Belgrad, președintele Iugoslaviei a declarat : Cele două țări ale noastre, care colaborează foarte bine la lucrările reuniunii, vor depune in continuare eforturi pentru întărirea securității și dezvoltarea colaborării în Europa, în care un roi important

a de- âceastă vizită „a fost conținut și extremIa inaugurarea lu-

el — este o mărturie a incre- profunde și a prieteniei dintre două țări ale noastre și poate ca exemplu în acest sens.

manifestat punctelor țări socia-

îl au măsurile de întărire a încrederii. Am apreciat în comun că putem fi satisfăcuți de desfășurarea lucrărilor de pină acum ale reuniuni, de la Belgrad la care — in ciuda unor dificultăți lesne de înțeles — domină dorința generală de aprofundare a destinderii, iar acest lucru este esențial.Referindu-se Orientului spus : „Am avut identice in legătură cu și actualitatea cunoscutelor principii fără a căror respectare și înfăptuire nu este posibilă realizarea unei soluții juste a crizei, iar fără aceasta nu poate exista o pace trainică".Aș vrea, a continuat președintele Iugoslaviei, să exprim incă o dată satisfacția pentru convorbirile prietenești, rodnice pe care le-am avut in România, convins că ele vor contribui foarte mult la adincirea înțelegerii româno-iugoslave, la colaborarea bazată pe buna vecinătate și prietenie.O impresie deosebită ne-au lăsat-o sentimentele de prietenie exprimate față de noi de locuitorii din Turnu Severin și din localitățile învecinate pe unde am trecut. Aceleași sentimente au fost manifestate și de cetățenii iugoslavi atunc, cind președintele Nicolae Ceausescu a trecut pe malul nostru al Dunării.Folosesc prilejul pentru a adresa președintelui Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători români și poporului român mulțumirile cordiale

pentru primirea foarte caldă și pitalitatea cordială cu care am înconjurați. os- fost A fost instituită „Ziua internațională a solidarității cu poporul 
palestinian**

apoi la problemele Mijlociu, I. B. Tito a puncte de vedere importanța

★Vizita președintelui Iosip Broz în România este amplu reflectată de presa iugoslavă, care rezervă spații largi acestui Eveniment, apreciindu-1 drept o nouă contribuție la ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a colaborării prietenești, pe multiple planuri, dintre cele două țări.Ziarul „BORBA" consacră vizitei un amplu reportaj, inserat pe prima pagină, sub titlul „Noi punți ale colaborării", subliniind că vizita s-a desfășurat in spiritul prieteniei tradiționale a celor două țări socialiste vecine și al hotărîrii ambelor partide de rarea altfel. Acest levat cei doi președinți.La rîndul său, ziarul „POLITIKA" publică un amplu reportaj consacrat vizitei sub titlul „Satisfacție reciprocă față de convorbiri". Comunicatul comun este publicat de același ziar sub titlul „Popoarele lumii nu doresc politica imperialismului și dominației".Ziarul „POLITIKA EKSPRES" își intitulează reportajul despre vizită „O înaltă apreciere colaborării".Desfășurarea intîlnirii dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz . Tito s-a aflat permanent în centrul atenției posturilor iugoslave de radio și de televiziune.

Tito

a dezvolta și mai mult colabo- reciproc avantajoasă, care, de a atins un nivel foarte ridicat, lucru, scrie ziarul, a fost rein cursul convorbirilor dintre

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și-a încheiat dezbaterile asupra punctului intitulat „Problema Palestinei", prin adoptarea a două proiecte de rezoluție.Prima rezoluție, adoptată cu 100 voturi pentru, 12 voturi contra și 29 abțineri, este dedicată adoptării raportului Comitetului pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, organism al Națiunilor Unite din care face parte și România. Rezoluția reafirmă că o pace durabilă și justă in Orientul Mijlociu nu poate fi instaurată fără soluționarea justă a problemei palestiniene, bazată pe realizarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian.Cea de-a doua rezoluție, adoptată cu 95 voturi pentru, 20 împotrivă și 26 abțineri,, este dedicată creării unui „serviciu special" in cadrul Secretariatului O.N.U., care să se ocupe de informarea opiniei publice asupra problemelor poporului palestinian. Prin rezoluția adoptată, Adunarea Generală a proclamat ziua de 29 noiembrie drept „Ziua internațională a solidarității cu poporul palestinian". Data aleasă reprezintă un moment semnificativ în istoria O.N.U., întru- cît la 29 noiembrie 1947 Adunarea Generală a adoptat rezoluția 181 care a consfințit partajarea Palestinei.La actualele dezbateri în problema Palestinei au luat cuvîntul delega-

țiile unui număr de 56 de state, printre care și România. Delegația română a reafirmat poziția de principiu a țării noastre în problema rezolvării conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind necesitatea participării Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al baze egale, negocierile soluționării flictului din Orientul Mijlociu. Eforturile depuse buie să aibă rea de către a drepturilor proce. A fost pe care O.N.U. poate și trebuie să-1 joace, în actuala conjunctură, in rezolvarea, pe cale .pașnică, politică, a situației din această zonă.Din intervențiile numeroaselor state se desprinde concluzia generală că stabilirea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu se poate obține numai pe cale pașnică, pe baza negocierilor între toate părțile implicate în conflict. De asemenea, s-a reliefat cu claritate că soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe recunoașterea drepturilor și intereselor legitime ale poporului palestinian, retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967 și asigurarea securității tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului.

poporului palestinian, pe la toate conferințele și care au loc in vederea pe cale pașnică a con-în această direcție tre- drept rezultat accepta- toate părțile implicate și răspunderilor reci- relevat rolul important

DIFICULTĂȚILE ECONOMICE PE AGENDA REUNIUNII 
LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR PIEȚEI COMUNEBRUXELLES 5 (Agerpres). — Luni după-amiază s-au deschis la Bruxelles lucrările reuniunii la nivel înalt a Pieței comune, la care participă șefii de stat sau de guvern și miniștrii afacerilor externe din țările membre. Prima problemă abordată în cadrul reuniunii — relatează de la sediul C.E.E. din Bruxelles a- genția France Presse — a fost „dificilul dosar economic", rata ridicată a inflației menținindu-se in toate țările membre ale marele număr al șase milioane.La deschiderea participanții au fața sediului C.E.E. de mari grupuri de tineri purtind pancarte prin care

organizației, ca și șomerilor — pesteprimei ședințe, fost intimpinați in

se cereau locuri de muncă pentru tineret, adoptarea de măsuri eficiente pentru combaterea in ansamblu a șomajului în, țările membre ale Pieței comune. 1
★PARIS 5 (Agerpres). — Intr-un articol consacrat sesiunii Consiliului C.E.E.. ale cărei lucrări au început la Bruxelles, cotidianul francez „Les Echos" iși exprimă decepția fată de eșecurile tot mai numeroase. în ultima vreme, înregistrate de reuniunile ministeriale ale „celor nouă" în ce privește solutionarea unor probleme, cum ar fi combaterea șomajului și a inflației șl. in special, a recesiunii, probleme financiare și monetare.

Opțiuni 
ale autorităților 

pakistaneze
A fost respinsă propunerea

Prin industrializare spre progresul
țărilor în curs de dezvoltareVIENA 5 (Agerpres). — La Viena s-a deschis luni sesiunea Comitetului permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.). organism din care fac parle 45 de state, între care și România.Pe agenda reuniunii, care va dura pină la 9 decembrie, se află o gamă largă de probleme privind industrializarea țărilor in curs de dezvoltare, rolul O.N.U.D.I. în acest domeniu. In

centrul atenției se află primul program de lucru al Fondului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, creat la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., evaluarea stadiului pregătirilor pentru cea de-a treia Conferință generală 
a organizației și evaluarea asistenței tehnice acordate țărilor în curs de dezvoltare în cadrul programului de servicii industriale speciale.

•
de a se organiza noi alegeri 
parlamentare în luna martie 
® Se examinează problema 
eliberării tuturor deținutilor 

politiciISLAMABAD 5 (Agerpres). — Ad- ministratorulrșef al Legii marțiale din Pakistan, generalul Ziaul Haq, a. avut o întrevedere cu o delegație a Alianței Naționale Pakistaneze. Conducătorul delegației, secretarul general al alianței, Ghafoor Ahmed, a declarat după întrevedere că autoritățile militare au respins propunerea de a se organiza noile alegeri parlamentare in luna martie 1978. Autoritățile militare, a spus el. intenționează să organizeze aceste alegeri cel mai devreme la opt luni după inche- îerea proceselor intentate lui Zulfi- kar Aii Bhutto și unor membri ai fostului cabinet. Generalul Ziaul Haq a respins, de asemenea, cererea de autorizare a activității partidelor politice. dar a fost de acord să studieze problema punerii in libertate a tuturor deținutilor politici a- restați după alegerile din martie trecut. In această ordine de idei. Ghafoor Ahmed a arătat că. de la venirea la putere a administrației militare. din închisorile pakjstaneze au fost deja eliberate aproximativ 11 000 de persoane.

Interes sporit pentru folosirea tehnicii spațiale

in scopulNAȚIUNILE UNITE. — Progresele spectaculoase obținute în domeniul tehnologiei spațiale și, in special, evoluțiile din ultima perioadă a acestora, îndreptate spre utilizări practice, cum ar fi transmisiunile, detectarea resurselor terestre și altele, au făcut să crească considerabil interesul statelor față de aplicațiile acestor tehnologii în procesul dezvoltării economice și sociale a tuturor popoarelor. O manifestare concretă in această direcție a reprezentat-o la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. inițiativa unui grup de țări in curs de dezvoltare vizînd mărirea numărului membrilor Comitetului O.N.U. pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic.

dezvoltăriiDupă cum este cunoscut, acest organism al Adunării Generale a O.N.U., în cadrul căruia România ocupă postul de vicepreședinte, este însărcinat cu dezvoltarea cooperării statelor membre ale organizației în domeniul explorării și exploatării spațiului extraatmosferic. România, care a militat activ pentru creșterea rolului O.N.U. și adaptarea sa la realitățile lumii contemporane, a sprijinit inițiativa țărilor în curs de dezvoltare de lărgire a componenței Comitetului O.N.U. pentru spațiul extraatmosferic, apreciind că aceasta constituie o acțiune îndreptată: spre democratizarea Națiunilor Unite.

La peste două decenii de la crearea sa, la 16 ani după ce a declanșat lupta armată de eliberare națională și Ia doi an> de la proclamarea independentei Iară pentru _____ ._____ ___ =----(M.P.L.A.) s-a întrunit. într-o atmosferă de puternic entuziasm. în primul său Congres, menit să consacre constituirea acestei mișcări intr-un partid bazat pe opțiunile socialiste ale poporului angolez. Alături de cei 255 delegați, foști luptători în războiul de eliberare, muncitori, țărani, militari, intelectuali — la lucrările Congresului, inaugurate duminică dimineața la Luanda, capitala țării, iau parte numeroase delegații și personalități străine, reprezentînd partide comuniste și muncitorești din țări soțialiste și din alte țări, partide socialiste, social-democrate. partide revoluționare și mișcări de eliberare națională. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Stănescu, secretar al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului.In raportul prezentat, președintele M.P.L.A. și al Republicii Populare Angola, tovarășul Agostinho Neto, a omagiat memoria eroilor căzuți pentru libertatea Angolei și, totodată, a exprimat recunoștința pe care o poartă poporul angolez tuturor inclusiv României, care au ■M.P.L.A., iar în prezent sînt cu eforturile de consolidare pendenței naționale, a revoluționare, a reconstrucției Angolei. Bilanțul pozitiv al primilor doi ani de viață liberă include o seamă de realizări însemnate, între care lărgirea sectorului de stat în e- conomie ca urmare a naționalizărilor; crearea de cooperative de producție si de consum; întărirea rolului statului în întreprinderile mixte: o relativă îmbunătățire ă situației economice în ultimul an, alături de pași importanți în dezvoltarea învățămîntului, a asistenței medicale și în alte domenii.Cu toate acestea, subliniază raportul. R. P. Angola are de făcut față, în continuare, unor serioase dificultăți, ca urmare a moștenirii lăsate de trecutul colonial, a distrugerilor provocate de invazia trupelor regimului rasist sud-african și a mercenarilor imperialismului. Rezolvarea în timpul cel mai scurt posibil a sarcinilor uriașe ce stau în fața țării — așa după cum relevă raportul și tezele Congresului, impun evitarea căii ca-

țării. Mișcarea Popu- Eliberarea Angolei

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

țărilor, sprijinit solidare a inde- cuceririlor

pitaliste și dezvoltarea pe făgașul unor transformări sociale profunde, al unor înnoiri structurale, ceea ce necesită, în mod firesc, un partid de tip revoluționar — concluzie evidențiată de însăși experiența vieții, de realizările țărilor socialiste.Această evoluție de o remarcabilă semnificație pentru tendințele și procesele ce se manifestă tot mai pregnant pe continentul african, expresie a marilor mutații caracteristice dezvoltării contemporane, iși găsește fundamentarea în proiectul de Program a! noului partid, care trasează sarcina construirii unei Angole noi, bazate pe principiile socialismului științific, sub conducerea partidului de avangardă al muncitorilor și țăranilor angolezi, M.P.L.A., organizat pe baza centralismului democratic. Același document subliniază însemnătatea a- plicării creatoare a concepțiilor ge- neral-revolutionare potrivit condițiilor concrete, particularităților istorice, specificității factorilor naționali și sociali ai Angolei.Directivele economice ce definesc sarcinile dezvoltării țării în actuala etapă a revoluției democrat-populare și în perspectivă evidențiază că paralel cu întărirea sectorului agricol, care și în anii următori va constitui baza de dezvoltare, trebuie să se avanseze hotărit in dezvoltarea industriei, această ramură fiind factorul decisiv atît în realizarea creșterii economice, cit și in ridicarea conștiinței de clasă a oamenilor muncii.Orientările in domeniul relațiilor externe ale M.P.L.A. și ale statului angolez sînt definite prin afirmarea unei politici de independență și de nealiniere, promovarea de legături cu toate țările, îndeosebi cu “ socialiste, susținerea necesității noi ordini internaționale, care să mită lichidarea decalajului între tele în curs de dezvoltare și industrializate.Raportul, celelalte documente, și intervențiile delegaților evidențiază, totodată, că atingerea obiectivelor stabilite impune necesitatea coeziunii partidului, combaterea sigentă a fracționismului.Documentele congresului dese, astfel, marea varietate me și căi pe care le îmbracă procesul revoluționar mondial, diversitatea tot mai amplă a transformărilor sociale progresiste din zilele noastre.

țările unei per- sta- celeca
intran-oglin- de for-

V. OROS

agențiile de presă transmit
R. P. CHINEZA

Program pentru dezvoltarea
Document româno—co- tOCan» p‘anu* de aplicare pe anii 1978—1979 a acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, a fost semnat la Phenian.

Reuter și United Press International. Aceasta este prima vizită oficială a secretarului general al P.C.S. la Palatul Zarzuela, reședința șefului statului spaniol.

Rezultatele alegerilor 
legislative din MozambicMAPUTO 5 (Agerpres). — Cei 226 candidați prezentați de Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) — partid unic de guver- nămint din R. P. Mozambic — au fost declarați aleși in Adunarea Populară, organul legislativ suprem al tării, a anunțat luni presa rnozam- bicană. citată Presse.Cu alegerile tru Adunarea cheie astfel procesul legislativ inițiat de FRELIMO. Incepind de la 25 septembrie, in cadrul procesului de alegeri libere — primele din istoria țării — au fost aleși membrii Adunărilor Populare la nivelul provinciilor, districtelor, orașelor și satelor ca organe ale puterii locale de stat.

de agenția Francede duminică pen- Populară se in

Sfidînd rezoluțiile O N. U. si cererile

opiniei publice internaționale

Regimul de Ia Pretoria persistă
în promovarea politicii de apartheidPRETORIA 5 (Agerpres). — Sfi- dind opinia publică internațională, care. în covîrșitoarea ei majoritate, s-a pronunțat împotriva apartheidului, considerat și în documentele O.N.U. drept crimă împotriva umanității, primul ministru al Africii de Sud, Vorster, a declarat, din nou, că nu se pune problema unei reprezentări a populației de culoare în parlafhentul sud-african. Este încă o dovadă, apreciază observatorii de presă, a rigi-

dității politicii promovate de regimul minoritar de la Pretoria. care, intr-un context intern și internațional dominat de luările de poziție împotriva discriminării rasiale, continuă să ducă o politică ce are drept scop menținerea celei mai mari părți a populației țării într-o stare de oprimare și exploatare, de represiune brutală a tuturor celor ce se pronunță pentru respectarea drepturilor ei legitime.

Convorbiri finlandozo-so-
VietîC° Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a avut o întrevedere cu președintele Consiliului ie Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosighin. Au fost evocate relațiile oilaterale și probleme ale dezvoltării și adincirii relațiilor de bună vecinătate dintre Finlanda și U.R.S.S.. precum și probleme actuale internaționale — informează agenția T.A.S.S.

0 ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R.pentru indus- tria alimentară a avut loc la Moscova. In centrul atenției s-au aflat probleme legate de elaborarea programului special de colaborare pe termen lung a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul industriei alimentare.

Secretarul general al P.C. 
din Spania, Santiag0 camiio, a fost primit luni de regele Spaniei, Juan Carlos, informează agențiile

CONFERINȚA GENERALA F.A.O Soluționarea problemei alimentației
7

o importantă cerință pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale

Vizită la Paris. Ministrul merțului exterior lare Chineze, Li la Paris, după Marea Britanie China Nouă.
al Republicii Popu- Cian, a sosit, luni, vizita efectuată în — anunță agenția

Acord americano-israe- 
lian. La Departamentul de Stat al S.U.A. a fost Semnat un acord privind programul de asistență economică a Statelor Unite către Israel pentru anul 1.978. în valoare de 785 milioane dolari. In baza acestui acord, Israelul urmează să achiziționeze mărfuri industriale și produse agricole din Statele Unite.

întrevederi spaniolo-iugo- 
SlaVe. Minici, vicepreședintele Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a sosit luni la Madrid, intr-o vizită oficială de trei zile, în cursul căreia va avea convorbiri cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Marcelino Oreja, asupra unor probleme privind îndeosebi relațiile dintre cele două țări. Oaspetele iugoslav va fi primit, marți, de regele Juan Carlos I și de președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez.

M. Begin și-a încheiat vi
zita la Londra. Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, și-a încheiat duminică vizita oficială la Londra, unde timp de două zile a a- vut convorbiri cu premierul britanic, James Callaghan, consacrate u- nor probleme bilaterale, precum și unor aspecte ale relațiilor internaționale, in special evoluția situației din Orientul Apropiat.

Atac neofascist. Un grupde neofasciști italieni au tras focuri de armă asupra lui Tonino Cucusi, membru al Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.), rănindu-1 grav — a declarat luni poliția din Rignano Flaminio, localitate situată la circa 35 kilometri de Roma.

în cadrul unui referen
dum național, desfășurat duminică, membrii corpului electoral elvețian au aprobat, cu o majoritate de 62 la sută din voturi măsurile de economie propuse de guvern. Ele au ca scop reducerea deficitului bugetar estimat la 530 milioane franci elvețieni — în 1978, și Ia 630 milioane — în 1979.

întîlnire Mitterrand—Gon
zalez. duminică s-a desfășurat Ia Paris o întîlnire între Francois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, și Felipe Gonzalez. prim-secretar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. După cum informează A.F.P.. cei doi lideri socialiști au abordat probleme ale situației politice din cele două țări.

Demonstrații împotriva 
șomajului în Suedia. Mii de muncitori, funcționari, studenți, elevi, gospodine au demonstrat, duminică, in centrul orașului Stockholm, pro- testind împotriva creșterii șomajului și scumpirii costului vieții. Manifestantă au cerut conducerii sindicatelor suedeze să adopte o poziție mai fermă în lupta împotriva aruncării poverii crizei pe umerii oamenilor muncii.

PEKIN 5 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că la Pekin au luat sfîrșit lucrările conferinței naționale consacrate extinderii experienței înaintate TACIN în industria electronică. Participanții au a- doptat un program pentru dezvoltarea acestei ramuri industriale de vîrf. cu rol deosebit în modernizarea și automatizarea producției. Intre altele. s-a hotărît crearea în industria electronică a 32 de unități avansate de tip TACIN și inițierea unei ample întreceri socialiste în muncă.In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul Li Sien-nien. vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, care a chemat pe muncitori și cadrele de conducere să dezvolte industria electronică intr-un ritm rapid si la un nivel calitativ superior, pentru a-și aduce contribuția la modernizarea economiei tării.
Plenara

La Roma s-au încheiat lucrările celei de-a XlX-a Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O). Rezoluțiile adoptate Ia capătul a trei incorporează și propuneri o contribuție semnătate la lor alimentației în lume — unul din obiectivele centrale ale eforturilor îndreptate spre instaurarea unei noi ordini economice internaționale.înainte de toate se cuvine a fi relevat faptul că participanții la conferință au fost unanimi in a aprecia că îmbunătățirea situației alimentației și. in general, soluționarea definitivă în unor țial sens conferinței subliniază importanța realizării unei creșteri masive a producției. îndeosebi in țările în curs de dezvoltare. Evident, și aceasta reprezintă a doua concluzie importantă la care s-a ajuns, dezvoltarea agriculturii. respectiv =portrea producției a- groalimentare. presupune înainte de toate intensificarea eforturilor proprii ale fiecărei țări in curs de dezvoltare. valorificarea maximă a resurselor naționale. In același timp, așa cum au subliniat reprezentanții majorității statelor participante, un rol deosebit poate și trebuie să-l aibă in realizarea acestui obiectiv

săptămîni de dezbateri un larg evantai de idei ce pot fi apreciate ca concretă, de certă în- soluționarea probleme-

a acestei probleme depind mod deosebit de realizarea producții agricole substan- sporite. De remarcat în acest că insuși raportul final al

cooperarea internațională, la intensificarea căreia F.A.O.. ca instituție specializată, este chemată să contribuie într-o măsură mult mai mare.Pornind de la aceste concluzii, reuniunea a adoptat o serie de măsuri și acțiuni concrete — tocmai prin aceasta detașîndu-se de reuniunile precedente ale F.A.O. — majoritatea acestora constituind rezultatul inițiativelor țărilor în curs de dezvoltare. In același tirpp. se poate afirma că s-a constatat din partea celorlalte țări o mai mare receptivitate față de necesitatea adoptării și transpunerii în viață a unor astfel de măsuri. Conferința a adoptat astfel rezoluții privind dezvoltarea de către F.A.O. a unui program de cooperare tehnică, în scopul realizării unor proiecte concrete în domeniul agricol in țările in curs de dezvoltare, orecum și a unui program pentru prevenirea pierderilor alimentare in aceste țări. Un alt program adoptat se referă la ameliorarea și folosirea în diferitele culturi de semințe selecționate. Toate aceste măsuri vizează în primul rînd activitatea F A.O., adoptarea lor fiind de natură să ducă la o revizuire a priorităților organizației, tru prima dată, releva directorul general al Edouard Saouma. cindsumă, prin propriile eforturi, responsabilități proiecte agricolă tare".

„Este pen- în acest sens organizației, F.A.O. iși a-directe in realizarea unor de anvergură de dezvoltare in țările in curs de dezvol-

cu definirea și stabilirea de viitor ale organizației, de la Roma a dezbătut și serie de decizi.Paralel sarcinilor conferința adoptat o re la măsurile ce se impun te în perioada următoare statele membre, pe plan subregional, regional și interregional, care se înscriu printre cele mai importante hotăriri adoptate de către F.A.O. de-a lungul existenței sale.In spiritul politicii sale active și constructive, de largă cooperare internațională, România a participat activ la lucrările Conferinței generale a F.A.O.. aducindu-și contribuția constructivă, alături de celelalte țări in curs de dezvoltare, de alte state ale lumii, la finalizarea cu succes a dezbaterilor. Este, astfel, elocvent faptul că una din principala de

cu privi- a fi lua- de către național,

lele rezoluții — cea referitoare cooperarea dintre țările in curs dezvoltare in domeniul agriculturii a fost inițiată de către România, trunind apoi consensul tuturor statelor participante.Relevînd importanța cooperării tehnice dintre țările in curs de dezvoltare in domeniul agriculturii, ca un mijloc esențial pentru rezolvarea problemelor alimentației și pentru mobilizarea în acest scop a eforturilor acestor țări, rezoluția prevede, totodată, organizarea de reuniuni in- terguvernamentale in scopul identificării de posibilități și proiecte crete de cooperare în domenii specifice. Cit privește acțiunile vor trebui întreprinse de F.A.O., în rezoluție se sublinia-

în-

con-care către

altele, necesitatea re- programelor și politici-ză, între ajustării . . .lor organizației, astfel îneît aceasta să contribuie direct la extinderea folosirii serviciilor, echipamentelor și experților din țările în curs de dezvoltare la realizarea diverselor proiecte de dezvoltare agricolă. Un ajt document important, la adoptarea căruia România și-a adus o contribuție esențială, este rezoluția privind activitatea F.A.O. la nivel european.La deschiderea lucrărilor reuniunii de la Roma, președintele conferinței, T. Hadiwijaya, ministrul agriculturii al Indoneziei, exprima dorința ca reuniunea să depășească practicile reuniunilor precedente și să adopte măsuri concrete a căror aplicare să contribuie efectiv la eforturile pentru tare este rile ță generală a F.A.O. marchează intr-adevăr un important pas înainte. Desigur însă că se va putea vorbi de un succes deplin numai atunci cind toate aceste măsuri vor fi aplicate în practică, ceea ce implică, in primul rind, hotărîrea tuturor statelor de a acționa pentru realizarea acestor o- biective, pentru soluționarea trainică a problemelor alimentației în lume, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

La Banguia avut loc’ duminică, ceremonia încoronării împăratului Bokassa I al Imperiului Cen- trafrican — informează agențiile internaționale de presă.

îmbunătățirea situației alimen- în lume, că, prin adoptate. Opinia generală deciziile și măsu- actuala Conferin-

Noi trupe britanice tri
mise în BermUde. Ministerul britanic al Apărării a anunțat trimiterea unui contingent de 150 militari în Insulele Bermude. colonie engleză situată in partea de vest a Oceanului Atlantic. Un comunicat oficial difuzat la Londra menționează că trupele britanice sint chemate să sprijine restabilirea ordinii, după incidentele rasiale semnalate săptămina trecută la Hamilton și in diverse regiuni ale insulelor.

Grevă la Madrid. Aproximativ 70 la sută din muncitorii constructori din Madrid — al căror număr total este apreciat la 107 000 — nu s-au prezentat, luni, la lucru, răs- punzînd apelului la grevă lansat de sindicatul de ramură. Greviștii solicită o imbunătățire a condițiilor lor de viață, precizează agenția U.P.I.
Cursul dolarului a scă

zut din nou, luni> pe pieteIe va- lutare occidentale, înregistrind la Frankfurt pe Main și Zurich cele mai scăzute cote tranzacțiilor dință a fost dra. Paralel.registrată o scădere a prețului aurului la Zurich.
de schimb din istoria valutare. Aceeași ten- consemnată și la Lon- in aceeași zi. a fost in-

Roma
Lazăr COMANESCU

Sahelul dinNIAMEY. — Situa- existentă in țările regiunea Sahelu- este neliniștitoare, urmare a persis-
ți a din lui ca tentei secetei, care a compromis in cea mai mare parte culturile agricole și a afectat creșterea animalelor, în Republica Capului Verde, unde ploile au lipsit complet, culturi-

nou bîntuitsint aproa- iar de secetăie agricole pe inexistente, șeptelul este grav a- menințat. Gambia a fost declarată regiune sinistrată din cauza e- fectelor secetei îndelungate. Culturile a- gricole au fost puternic afectate și in Volta Superioară, precipitațiile fiind insuficiente. In Mali recol-

de orez, inclusiv din delta centra- fluviului Niger, compromise. Cultele cele lă a sint turile de cereale sint, in mare parte, compromise și în Senegal, iar producția de arahi- de a scăzut substanțial. Nici în Ciad speranțele intr-o recoltă mai bună nu s-au realizat.

C.C. al P.C. din GreciaiATENA 5 (Agerpres). — La Atena a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist din Grecia, la care au fost analizate rezultatele alegerilor parlamentare de la 20 noiembrie. Intr-un comunicat dat publicității se arată că. după cum atestă rezultatele scrutinului. P.C. din Grecia a obținut un mare succes in lupta sa pentru independentă națională, democrație și progres social, rezultat al politicii juste a partidului, al luptei sale eficiente în apărarea intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor. C.C. al P C. din Grecia, se arată în comunicat. subliniază importanta colaborării și conlucrării tuturor forțelor democratice în scopul apărării intereselor populare și naționale, a evidențiat necesitatea unei și mai mari coeziuni a forțelor de stingă.
P.C. din Honduras 

despre 
unele probleme 
actuale ale țăriiTEGUCIGALPA 5 (Agerpres). — Intr-o declarație a Partidului Comunist din Honduras. în care se face o analiză a cauzelor recentei lovituri de stat eșuate, se afirmă că organizarea unor alegeri democratice reprezintă unica ieșire din actuala situație politică, o condiție pentru a se face fată acțiunilor cercurilor extremiste îndreptate împotriva politicii de reforme reclamate de popor. Documentul. reluat de agenția Prensa Latina, preconizează ca măsuri indispensabile ale acestui proces electoral elaborarea unei legi cu caracter democratic. abrogarea legilor represive, desfășurarea unei campanii electorale fără presiuni și respectarea rezultatelor finale ale scrutinului.
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