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Aprobare deplină a documentelor 
Conferinței Naționale, 

angajare fermă, revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută în viată 

a mărețelor obiective 
de dezvoltare economico-socială a patriei 

Din telegramele adresate Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ÎN PAGINA A II-A

REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român

Conferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân, întrunită la București, în zilele de 7—9 de
cembrie 1977, se înscrie ca un eveniment de mare 
importanță în viața partidului, a întregii noastre 
societăți. Prin caracterul realist și profunda lor 
fundamentare științifică, hotărîrile adoptate vor 
asigura ridicarea nivelului calitativ al activității 
economico-sociale și sporirea bogăției naționale, 
creșterea mai accentuată a nivelului de trai al 
întregului popor, înaintarea tot mai hotărîtă pe 
calea edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului în România.

Conferința dă o înaltă apreciere și aprobă în 
unanimitate Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la realizarea hotărârilor Congresului al 
XI-lea și a Programului Partidului Comunist Ro
mân, precum și la sarcinile de viitor — înalt 
model de abordare creatoare, în spiritul concep
ției materialismului dialectic și istoric, a proble
melor fundamentale ale dezvoltării societății ro
mânești in perioada actuală și în perspectivă. 
Conferința își însușește pe deplin analiza profundă 
cuprinsă în Raport asupra activității desfășurate 
în toate sectoarele construcției socialiste în cei trei 
ani care au trecut de la Congres, precum și direc
țiile spre care trebuie orientate eforturile parti
dului și statului, ale întregului popor în următorii 
trei ani ai cincinalului actual și în perspectivă, 
ideile și tezele teoretice pe care le conține Ra
portul, sarcinile și indicațiile practice formulate 
cu privire la dezvoltarea economiei, ca și a între
gului ansamblu al vieții politice și sociale din 
patria noastră.

Relevînd însemnătatea excepțională a Raportu
lui tovarășului Nicolae Ceaușescu, Conferința ho
tărăște ca el să stea Ia baza desfășurării în con
tinuare a întregii activități a organelor și organi

zațiilor de partid, a organelor de stat, a celorlalte 
organisme din societatea noastră, a tuturor oa
menilor muncii, ca document programatic, menit 
să orienteze eforturile pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea și a Pro
gramului P.C.R.

Conferința exprimă satisfacția pentru realizările 
de mare însemnătate obținute în toate sectoarele 
de activitate economico-socială în perioada de la 
Congresul al XI-lea, realizări care sînt înfățișate, 
într-un bogat și convingător tablou, în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Toate aceste înfăptuiri confirmă realismul pre
vederilor cincinalului și ale Programului partidu
lui, justețea politicii interne și externe a țării 
noastre, întemeiată pe aplicarea creatoare a ade
vărurilor și legităților generale ale socialismului 
științific la condițiile și realitățile concrete din 
România. Rod al elanului, hărniciei și abnegației 
în muncă a clasei noastre muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, succesele obținute 
în răstimpul ultimilor ani demonstrează fermita
tea cu care întregul popor, strîns unit în jurul 
partidului, înfăptuiește Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a țării spre comunism.

în mod deosebit, Conferința subliniază rolul de
terminant, contribuția hotăritoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la marile progrese obținute de societatea noastră, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne și conducerea întregii activități a partidului 
și statului. Activitatea neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în slujba intereselor 
vitale ale poporului român, a cauzei generale a 
socialismului și păcii. înaltul său exemplu de 
dinamism, spirit novator și cutezanță revolu

ționară, de intransigentă comunistă și fierbinte 
patriotism însuflețesc pe toți comuniștii, întregul 
popor în eforturile consacrate înfloririi României 
socialiste, ridicării ei pe noi trepte de civilizație 
și progres.

Conferința Națională a partidului își însușește 
și aprobă obiectivele și orientările cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la sarcinile prioritare pentru realizarea 
exemplară a tuturor prevederilor planului cinci
nal și ale programului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a României în perioada 1976— 
1980.

1. în spiritul Raportului prezentat de secretarul 
general al partidului, Conferința Națională sub
liniază că esențial pentru realizarea sarcinilor 
complexe, mobilizatoare care stau în fața poporu
lui nostru în următorii ani ai cincinalului actual 
este accentuarea puternică a laturilor calitative 
ale activității ecohomice. în acest scop. Conferința 
stabilește ca obiective și orientări prioritare :

a) RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC, CALI
TATIV AL TUTUROR PRODUSELOR, domeniu 
în care trebuie realizate schimbări revoluționare 
în următorii trei ani ; Conferința Națională își 
însușește aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că este timpul să se treacă hotărît, energic de Ia 
faza acumulării cantitative la o fază nouă, supe
rioară, aceea a luptei pentru calitate, la transfor
marea cantității într-o nouă calitate — cerință 
primordială de care depinde viitorul industriei 
românești.

b) Conferința consideră că este necesară 

IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII DE CERCE
TARE TN TOATE SECTOARELE, SCURTAREA 
CICLULUI CERCETARE-PROIECTARE-PRO- 
DUCȚIE, în scopul realizării de noi materiale, de 
noi mașini și utilaje de înaltă productivitate, re
ducerea consumurilor de materii prime, combus
tibili și energie, pentru creșterea mai accentuată 
a productivității muncii.

c) DEZVOLTAREA MAI RAPIDA A BAZEI 
DE MATERII PRIME INTERNE, prin accelerarea 
valorificării surselor cunoscute, folosirea raționa
lă a materiilor prime, creșterea randamentului 
lor, «proiectarea produselor, aplicarea tehnolo
giilor celor mai avansate.

d) ASIGURAREA SI GOSPODĂRIREA RAȚIO
NALA A COMBUSTIBILILOR ȘI ENERGIEI prin 
valorificarea rezervelor de huilă, lignit și șisturi 
bituminoase, accelerarea programului construc
ției de hidrocentrale, punerea în valoare a unor 
surse noi, cum sînt energia solară, energia vîntu- 
lui și energia marină, folosirea apelor termale 
și altele.

e) CREȘTEREA MAI ACCENTUATA A PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII pe baza mecanizării și 
automatizării mai rapide atît a proceselor de pro
ducție, cit și a evidenței și gestiunii unităților, 
aplicării ferme a programelor de ridicare a cali
ficării profesionale a întregului personal munci
tor, organizării științifice a producției și muncii.

f) CREȘTEREA RAPIDA A EFICIENȚEI FON
DURILOR FIXE, ieftinirea lucrărilor de investi
ții, Utilizarea deplină a capacităților de produc
ție, realizarea unor structuri de fabricație cit mai 
avantajoase din punct de vedere economic.

g) CREȘTEREA GRADULUI DE VALORIFI
CARE A MATERIILOR PRIME ȘI MATERIALE
LOR, realizarea unor produse de mai mare teh
nicitate și de calitate superioară.

h) REDUCEREA MAI ACCENTUATA A 
CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE, ÎNDEOSEBI 
A CHELTUIELILOR MATERIALE, acționîndu-se, 
în toate unitățile, pentru gospodărirea judicioasă 
a fondurilor, combaterea oricărei forme de risipă 
și obținerea de beneficii sporite.

2. ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, Conferința 
Națională stabilește — așa cum se arată în Ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu — că pe 
primul plan al activității din această ramură de 
bază a economiei noastre trebuie să se afle în
făptuirea prevederilor cincinalului, a măsurilor 
suplimentare, care urmăresc lichidarea unor ră- 
mîneri în urmă, precum și realizarea programe
lor speciale, adoptate în ultimii dni. O deosebită 
atenție trebuie acordată folosirii raționale a fon
dului funciar, sporirii recoltei de cereale, a efec
tivelor de animale, urmărindu-se atingerea unor 
producții medii și totale superioare în acest 
sector. Trebuie acționat cu hotărîre pentru im- 
bunătățirea_activității întreprinderilor agricole de 
stat, a cooperativelor agricole de producție, pentru 
perfecționarea organizării producției și a muncii, 
întărirea disciplinei, creșterea producției și a ren
tabilității economice în toate unitățile.

3. CONFERINȚA NAȚIONALA CONSIDERA 
CA REALIZAREA LA TIMP ȘI LA UN ÎNALT 
NIVEL CALITATIV A INVESTIȚIILOR constituie 
o sarcină de importanță deosebită în următorii 
trei ani, de care depinde însăși înfăptuirea în bune 
condiții a obiectivelor cincinalului.

4. în domeniul COMERȚULUI EXTERIOR, 
Conferința Națională își însușește sarcina sub
liniată în Raport de a se acționa pentru extinde
rea și perfecționarea în continuare a relațiilor 
economice externe, pentru respectarea strictă a
(Continuare în pag. a IlI-a)

Vedere parțială a Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele

Toata țara unita înțr-o singura voință^
Sînt convins că hotărîrile Conferinței Naționale vor 

duce la ridicarea țării noastre pe o nouă treaptă de 
dezvoltare economico-socială, vor asigura sporirea con
tinuă a bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste 
- țelul suprem al politicii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în 
România.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, eveniment gran
dios. trăit intr-o deplină și emoțio
nantă comuniune sufletească, laolal
tă cu delegații comuniștilor din toate 
colțurile țării, de milioanele de cetă
țeni ai patriei, se va înscrie, fără 
îndoială, ca un moment de însemnă
tate istorică in cronica României so
cialiste.

Este, desigur, o consecință nemij
locită a faptului că lucrările sale 
s-au desfășurat sub frontispiciul idei
lor cuprinse in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — stră
lucit document al marxismului crea
tor. purtind puternica amprentă a 
gindirii clarvăzătoare și originale, a 
spiritului științific, realist și consec
vent revoluționar, propriu secretaru
lui general al partidului. Profunzi
mea analizei asupra intregii activi
tăți deslășurate in răstimpul ce a 
trecut de la Congresul al XI-lea, în
semnătatea și multitudinea proble
melor abordate — cuprinzind practic 
toate aspectele fundamentale ale vie
ții sociale, toate problemele cardina
le ale edificării noii orinduiri — cla
ritatea cu care jalonează direcțiile de 
urmat pentru accelerarea înaintării 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, tezele.noi pe 
care le enunță, indisolubil corelate 
cu indicațiile concrete — conferă Ra
portului caracterul unui document de 
o excepțională valoare principială, 
deschizător de noi orizonturi și, tot
odată, indreptar precis de acțiune 
pentru cele mai diverse sectoare.

își găsește, astfel, o nouă și strălu
cită expresie aportul decisiv al secre
tarului general al partidului la elabo
rarea intregii politici interne și ex
terne a partidului, la îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției socia
liste. Tn mod firesc. Conferința Națio
nală c stabilH ca Raportul prezentat 
de tavtirășu Nicolae Ceaușescu să se 
afle» ca document programatic, la 
baza intregii activități a partidului 
și statului noștru.

Desfășurarea lucrărilor conferinței 
a pus in evidență, in mod deosebit 
de pregnant, inalta responsabilitate 
patriotică față de prezentul și viito
rul țării, competența și spiritul parti
nic, exigența comunistă, viu oglin
dite in profunzimea modului cum au

NICOLAE CEAUȘESCU
fost dezbătute problemele cdmplexe 
ale dezvoltării țării, in contribuția 
bogată de idei a participanților ia 
investigarea căilor și mijloacelor de 
îmbunătățire calitativă și sporire a 
rodniciei intregii activități econo
mico-sociale.

Și cu acest prilej s-a verificat 
imensa forță generatoare de progres 
pe care o reprezintă democratismul 
ce caracterizează viața și activitatea 
partidului, formele și metodele sale 
de conducere. Așa cum se știe, con
ferința a fost precedată de o largă 
dezbatere, care a antrenat milioanele 
de- membri de partid, masa largă a 
oamenilor muncii la o analiză con
cretă, la căutări creatoare in vede
rea dezvăluirii a noi și noi rezerve 
existente în economie, a valorificării 
tuturor posibilităților de realizare in 
condiții optime a prevederilor cinci
nalului și ale Programului suplimen
tar de dezvoltare a economiei na
ționale. In același spirit s-au desfă
șurat și lucrările conferinței care, a- 
semenea unui virf de piramidă, a în
cununat această amplă și profundă 
dezbatere de masă. în cadrul discu
țiilor in pleu și in cele IU secțiuni, la 
care au luat parte sute de delegați, 
au fost abordate aspectele esențiale 
ale dezvoltării economico-sociale, pro
punerile și sugestiile făcute — care 
se-adaugă miilor și miilor de pro
puneri din cadrul adunărilor și con
ferințelor de partid la toate nive
lurile;— constituind un fond inesti
mabil de idei și experiență pentru 
perfecționarea activității pe toate 
planurile construcției socialiste, pen
tru ridicarea ei la un nivel superior, 
corespunzător cerințelor actualei 
etape. Tocmai in acest sens a sub
liniat secretarul general al partidu
lui. in cuvintarea rostită la încheie
rea lucrărilor Conferinței Naționale, 
că : ..toate programele, documentele 
adoptate de conferință sint rodul 
gindirii colective a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, a intregu- 
lui popor, care, intr-o deplină unitate, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist, iși făurește in mod con
știent propriul viitor, destinul său 
liber, comunist".

Unanimitatea cu care au fost a- 
probate toate documentele supuse 
dezbaterii, orientările și direcțiile 
activității viitoare a partidului au 
constituit o nouă și grăitoare măr

turie a unității de gindire și de ac
țiune a partidului. Mai mult, decît 
atit : așa cum se știe, incă in cursul 
lucrărilor, șuvoiul neintrerupt al 
miilor de telegrame trimise confe
rinței, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de organizațiile de partid, de orga
nizațiile . obștești, de colectivele de 
muncă și de cetățeni, de diverse 
profesii și naționalități a dat glas 
adeziunii plenare a tuturor fiilor 
patriei la documentele supuse dezba
terii Conferinței Naționale, hotăririle 
acesteia întrunind astfel nu numai 
votul celor ce au participat la lu
crări. ca delegați, dar și al întregu
lui partid, al Întregului popor. A 
apărut astfel clar că. așa cum gin- 
dește partidul, așa gîndește și po
porul, că obiectivele de acțiune ale 
comuniștilor sint și obiectivele dc 
acțiune ale tuturor oamenilor muncii.

Se poate astfel spune că PRO
GRAMUL DE CREȘTERE SUPLI
MENTARA A PRODUCȚIEI, DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SO- 
CIALA MAI ACCENTUATA A 
ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1976— 
1980 a fost adoptat nu numai de 
Conferința Națională in numele in
tereselor poporului, ci și de înseși 
masele celor ce muncesc, prin pro
pria lor voință. Partidul și poporul 
dispun astfel de un amplu si insu- 
flețitor program, de acțiune, prin care 
vom ajunge mai devreme la reali
zarea mărețelor obiective pe care ni 
le-am propus la Congresul al 
XI-lea : scadența cincinalului ne va 
găsi mai puternici, mai departe de- 
cit s-a prevăzut — pe drumul fău
ririi unei economii moderne, pros
pere, bază a progresului multilateral 
al patriei. Inspiră optimism toni
fiant și încredere în viitor perspec
tiva luminoasă deschisă de confe
rință ca prin înfăptuirea viitorului 
cincinal România să depășească 
starea de țară in curs de dezvoltare, 
trecind Ia stadiul de țară cu dezvol
tare medie. Aceasta va însemna un 
mare pas înainte pe drumul spre 
obiectivul istoric prevăzut in Progra
mul partidului — ridicarea României 
in rindul țărilor avansate economic, 
astfel incit, poporul nostru să se 
poată bucura din plin de condițiile 
de trai și de civilizație pe care le 
merită.

(Continuare în pag. a IV-a)

realizarea hotărîrilor Conferinței Naționale
Cu forța conștiinței muncitorești k înălțimea exigențelor marelui forum

Sint comunist, lu
crez de 29 de ani ca 
muncitor la întreprin
derea „23 August", 
inii cunosc bine to
varășii de muncă și, 
așa cum s-a statorni
cit o tradiție în co
lectivul nostru după 
marile evenimente po
litice din viața parti
dului și țării, ăm dis
cutat împreună ideile 
și tezele de o înaltă 
valoare teoretică și 
practică formulate în 
strălucitul Raport pre
zentat de secreta
rul general al parti
dului la Conferința 
Națională. Cu toții am 
apreciat acesțe docu
mente, faptul că ceea 
ce 'se ' prevede con
cordă deplin cu cerin
țele vieții, este pe 
măsura potențialului 
de muncă și creație 
al . poporului nostru. 
Generația mea a tra
versat o perioadă pli
nă de greutăți și pri
vațiuni, a avut de în
fruntat bătălia recon
strucției, dificultățile 
industrializării, lipsa 
de experiență. dar 
s-a putut bucura din 
plin de biruințele ob
ținute. Toate acestea 
au călit clasa munci
toare. i-au afirmat in 
fapt rolul conducător, 
i-au definit formația 
spirituală, i-au confe
rit tărie de caracter. 
Acum, cind am pășit 
ferm pe calea moder
nizării economiei, cla
sa muncitoare este pe 
deplin pregătită pen
tru această etapă su
perioară, ale cărei o- 
biective și sarcini ni

le-a prezentat cu atita 
claritate secretarul ge
neral al partidului. 
Sintem, de asemenea, 
de acord cu măsurile 
privind afirmarea mai 
amplă a democrației 
muncitorești in condu
cerea activității eco
nomico-sociale, văzînd 
în acestea garanția 
păstrării neabătute a 
spiritului revoluționar, 
a disciplinei și ini
țiativelor creatoare 
proprii clasei noastre 
muncitoare.

La noi, în uzina care 
poartă numele unei 
date istorice atit de 
scumpe poporului ro
mân, muncitorii au 
realmente un cuvint 
de spus in conducerea 
producției. Participa
rea muncitorului in 
consiliul oamenilor 
muncii nu este cituși 
de puțin formală : el 
este consultat asupra 
tuturor problemelor 
producției, iar părerea 
sa are greutate în a- 
doptarea deciziilor și 
soluțiilor. Aceeași at
mosferă sănătoasă de 
antrenare a oamenilor 
muncii la conducerea 
producției, la rezolva
rea sarcinilor mai di
ficile este și in secții 
și ateliere, la toate 
locurile de muncă.

Faptele, rezultatele 
muncii imi întăresc 
credința că cea mai 
mare avuție a noastră 
este conștiința mun
citorească. Remar
căm cu toții că sar
cinile de producție, 
bunăoară, nu se mai 
dau numai in limita 
capacităților înscrise 
în studiile tehnico-

economice, ci ele sint 
mult mai mari, sint în 
funcție de necesitățile 
economiei naționale. 
Și acest fapt este în
țeles pe deplin, nimeni 
nu contestă sarcinile. 
Dimpotrivă, fiecare în
cepe să se gîndească 
la cele mai bune me
tode, la cele mai eco
nomice soluții care să 
asigure îndeplinirea 
lor. O asemenea ati
tudine este cea mai 
bună dovadă a înaltu
lui grad de conștiință 
al oamenilor muncii, 
înțelegem toți că o- 
biectivele stabilite la 
cel de-al ,XI-lea Con
gres al partidului, pre
vederile Programului 
suplimentar adoptat 
de Conferința Națio
nală dau o perspecti
vă minunată dezvoltă
rii patriei noastre so
cialiste. ridicării bună
stării tuturor celor ce 
muncesc. De aceea, 
folosesc acest prilej 
pentru a exprima ho- 
tărirea fermă a comu
niștilor. a întregului 
personal muncitor de 
la întreprinderea ..23 
August" din Capi
tală de a-și consa
cra întreaga capacita
te și energie transpu
nerii in practică a 
orientărilor și sarcini
lor trasate de Confe
rința Națională a par
tidului.

Marian AVRAM 
muncitor, secretarul 
comitetului de partid 
de la secția prese 
și compresoare, între
prinderea „23 August" 
din Capitală

Și pentru noi, acti
viștii de partid, ca și 
pentru toți oamenii 
muncii, pentru întregul 
nostru popor, Confe
rința Națională a parti
dului, strălucitul Ra
port al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 
insullețitoarea sa cu- 
vintare de încheiere, 
documentele adoptate 
au adus indicații că
lăuzitoare de o atît de 
mare bogăție și com
plexitate incit, firește, 
de-abia după un stu
diu temeinic și apro
fundat vom contura 
toate căile de acțiune 
pentru transpunerea 
lor în viață. Ceea ce 
se desprinde insă, de 
la bun inceput, este 
accentul excepțional pe 
care înaltul forum al 
comuniștilor români 
l-a pus pe calitate in 
realizarea cutezătoare-, 
lor noastre planuri e- 
conomice, in perfec
ționarea relațiilor so
ciale, in desăvirșirea 
sistemului democrației 
socialiste, in formarea 
omului, nou, înaintat.

Un deosebit răsunet 
a avut in conștiințele 
noastre îndemnul se
cretarului general al 
partidului, care ne-a 
arătat că amplificarea 
rolului conducător al 
partidului in toate do
meniile impune spo
rirea preocupării pen
tru îmbunătățirea con
tinuă a stilului și me
todelor de muncă ale 
organelor și organiza
țiilor de partid, întări
rea spiritului lor revo
luționar, dezvoltarea 
legăturii cu masele, 
accentuarea caracteru

lui de forță dinamică, 
mobilizatoare în ca
drul fiecărui colectiv.

Toate aceste cerințe, 
care constituie un an
samblu unitar, armo
nios, ne impun să 
ajutăm concret, la 
fața locului, orga
nizațiile de partid m 
îmbunătățirea substan
țială a activității 
lor politico-organizato- 
rice și cultural-educa
tive, pentru a obține 
ca ridicarea calității 
muncii de partid să se 
materializeze, pină la 
urmă, in ridicarea ca
lității intregii activi
tăți productive și, in 
ultimă instanță, in îm
bunătățirea continuă a 
calității vieții oame
nilor.

Neîndoielnic, toate 
acestea nu se reali
zează bătind din pal
me. ci printr-o muncă 
asiduă, care presupu
ne o pregătire calita
tiv superioară a ca
drelor de partid. în 
această privință, aș 
vrea să subliniez fap
tul că pentru comite
tul de partid al secto
rului nostru recenta 
măsură de a numi pe 
secretarii comitetelor 
de partid in funcția 
de președinți ai consi
liilor oamenilor mun
cii a însemnat un im
bold de a accelera și 
mai mult ritmul pre
gătirii lor economice : 
in această ordine de 
idei țin să precizez că 
o formă de învăță- 
mint de asemenea im
portanță ca școala po
litică de perfecționare 
a cadrelor a fost, pină 
in prezent, absolvită

de aproape 550 cadre 
de partid și econo
mice din cadrul sec
torului, urmînd ea 
pină la toamnă să 
mai fie absolvită de 
incă 300 de tova
răși. Totodată, consi
der demn de amintit 
faptul că ne-am în
grijit și de îmbunătă
țirea pregătirii econo
mice și politice a 
reprezentanților per
sonalului muncitor in 
consiliile oamenilor
muncii : recent s-a 
încheiat primul curs 
destinat lor, care a 
fost absolvit de un 
număr de 300 de to
varăși, iar pentru 
viitor ne propunem 
— in lumina hotărîri
lor Conferinței Națio
nale — să organizăm 
lucrurile in așa fel 
incit toți reprezentan
ții personalului mun
citor in. consiliile din 
cadrul sectorului să 
treacă prin asemenea 
cursuri.

Sintem profund con- 
știenți că din docu
mentele Conferinței 
Naționale izvorăsc sar
cini calitativ noi pen
tru întreaga activitate 
de partid. în lumina 
lor ne vom strădui să 
facem totul pentru ca, 
in perioada ce urmea
ză. organizația de 
partid a sectorului 3 
să poată raporta con
ducerii partidului în
făptuiri vrednice de 
înaltele exigențe ale 
Conferinței Naționale.

Ion POPA
secretar al Comitetului
de partid al sectoru
lui 3 din Capitală
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Faptele rostesc 
adeziunea noastră 

fierbinte
Am urmărit cu adincă emoție și îndreptățită mindrie pa

triotică cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, apoi inflăcăratul său îndemn 
rostit la incheierea marelui forum al comuniștilor români. 
Ne-a impresionat în mod deosebit aprecierea dată -in cuvin- 
tare înaltelor virtuți ale poporului nostru, minunatelor 
perspective ce se deschid țării prin înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului

Noile măsuri îndreptate spre valorificarea mai deplină a 
potențialului uman și tehnic al societății noastre in vederea 
ridicării mai rapide a bunăstării și nivelului de trai al celor 
ce muncesc constituie programe concrete de lucru, la înfăp
tuirea cărora vom acționa fără preget. Colectivul de con
structori de la șantierul noii capacități de producție de pe 
lingă Fabrica de ulei din Buzău a urmărit cu însuflețire des
fășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, pe de
plin conștient de exigențele noi care-i stau in față.

A fost subliniată cu pregnanță necesitatea ca în întreaga 
muncă productivă să se acționeze cu prioritate pentru creș
terea necontenită a laturilor calitative a activității fiecărui 
colectiv, a fiecărui om. De fapt, se cere schimbată însăși con
cepția asupra rezultatelor muncii fiecăruia dintre noi. Tată 
de ce încă după prima zi a conferinței, colectivul nostru a 
pornit cu hotărîre la valorificarea tuturor resurselor care pot 
contribui la creșterea calității lucrărilor de construcții, a eco
nomisirii materialelor și energiei, a folosirii optime a utila
jelor. în condițiile reducerii duratei de execuție a obiectivu
lui cu cel puțin 15 zile.

Exprimîndu-ne atașamentul nemărginit față de politica in
ternă și externă a partidului, deosebita prețuire pentru 
activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. recu
noștința fierbinte pentru energia cu care cirmuiește destinele 
națiunii noastre socialiste, ne angajăm să muncim fără răgaz. 
Faptele să rostească acum adeziunea noastră fierbinte la 
marile idei, la marele program stabilit de Conferința. Na
țională.

Ion VAS11E
maistru la Grupul de șantiere 
pentru construcții industriale Buzâu

Ceasul muncii fără 
preget

Timp de trei zile, pătrunși de emoție și înaltă mindrie 
patriotică, am participat direct, aș putea spune, prin inter
mediul presei, radioului și televiziunii, la desfășurarea lu
crărilor Conferinței Naționale a partidului. Acum, cind cu 
puțin timp in urmă acestea au luat sfirșit. Conferința Na
țională îmi apare ca un eveniment politic de cea mai mare 
însemnătate in istoria partidului și poporului român, pe 
care nu cred că greșesc dacă îl situez, ca importanță, alături 
de ultimele trei congrese ale partidului. îmi vor rămine 
mereu în minte ideile cuprinse in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in deschiderea lucrărilor Con
ferinței Naționale, așa cum voi păstra neșterse în memorie 
chemările adresate de. secretarul general al partidului în 
cuvintul de închidere a acestui mare sfat al comuniștilor 
țării. Am reținut, intre altele, din cuvintul de închidere și 
acea chemare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
adresat-o nouă, țărănimii, de a lupta fără preget pentru 
înflorirea agriculturii noastre socialiste. Da, așa vom face. 
Și, ca membru al partidului, voi mobiliza pe toți cooperatorii 
din ferma vegetală in care lucrez în vederea realizării unor 
producții agricole tot mai mari. Stau dovadă succesele obți
nute în ultimul an. Am depășit încă în acest an, pe baza 
muncii bine organizate, aproape toate producțiile la hectar 
prevăzute pentru anul viitor. La sfeclă de zahăr — cu 7 tone 
la hectar, la cartofi — cu 3,7 tone la hectar. Iată pe 
ce mă bazez cind afirm că împreună cu toți cei peste 
200 cooperatori ai fermei vegetale in care lucrez vom depăși 
cu siguranță producțiile agricole planificate pentru anul 
viitor.

Noi, cei ce lucrăm în această cooperativă agricolă, 
avem o obligație în plus : trăim pe locurile ce au dat țării 
pe cel mai mare poet al tuturor timpurilor. Țării căreia poe
tul îi dorea : „La trecutu-ți mare, mare viitor1*. In acest 
scop au l’ost adoptate și hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, pentru aceasta trebuie să luptăm și noi, țără
nimea patriei. Pentru un mare viitor al României, viitorul 
comunist.

Mihai UNGUREANU
țăran cooperator în comuna Mihai Eminescu, 
județul Botoșani

Un oțel mai bun, 
o poezie mai bogată 

în idei...
E foarte greu de cuprins — mai ales în primele momente, 

la primul auz sau lectură — bogăția ideilor, a tezelor cuprin
se in Raportul strălucit prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cadrul con
ferinței. Consider că dintre ideile cele mai importante, ac
centuate in Raport, sint cele in legătură cu ridicarea calității 
muncii noastre, a produselor noastre — printre care consider 
su. în calitatea mea de scriitor, și ale produselor literar- 
artistice. N-aș vrea să dezvolt aici — de altfel este arhicu
noscut — ce se înțelege prin calitate în meseria noastră. Un 
lucru este însă cert : avem datoria, trebuie să ne străduim, 
incit scrierile noastre, in orișice gen, să fie cit mai educa
tive. atractive totodată pentru cititori, ca rindurile scrise, 
publicate de noi, să nu cumva să apară, să însemne pentru 
zititori niște pagini goale, albe, pustii — nici în cărțile 
noastre, nici în coloanele publicațiilor. Cred, de altfel, că 
este o legătură strinsă între calitatea scrisului și între cea a 
produselor materiale — la realizarea cărora chiar și litera
tura poate și trebuie să aibă o contribuție. Sînt încă multe 
rezerve latente — cum s-a accentuat și în Raportul prezen
tat — rezerve materiale, rezerve umane care trebuie mobi
lizate, trebuie scoase la suprafață. Un oțel mai bun, o re
coltă mai bogată, chiar o poezie mai bogată in idei, la un 
nivel artistic mai înalt — undeva recalculată înseamnă : 
pricepere, conștiință, dăruire și alte și alte trăsături noi, 
caracteristice omului nou, comunistului. Noi, scriitorii, tre
buie să lucrăm în așa fel încit aceste trăsături, aceste rezerve 
uneori latente să fie scoase la lumină, chiar dacă, eventual, 
sint acoperite de mormane sterile. Numai in felul acesta 
putem contribui și noi, scriitorii, la realizarea planurilor 
noastre mărețe, la accelerarea progresului, aducerea mai 
aproape a viitorului.

EETAY Lajos

Aceasta este o politică 
intr-adevăr umanistă

Lucrările Conferinței Naționale a partidului au demonstrat, 
odată in plus, cu tărie, faptul că pentru partidul nostru 
țelul suprem al intregii sale politici este și va fi in conti
nuare creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporu
lui. afirmarea plenară a personalității fiecărui om al muncii.

In acest context, aș dori să reliefez grija statornică pen
tru asigurarea unor condiții de viață și de muncă din ce în 
ce mai bune, mai demne pentru noi, femeile. Îndeosebi pen
tru cele care lucrează în activitatea direct productivă. De
sigur, dovezi ale acestei griji aș putea enumera multe, intre 
care una dintre cele mai recente este faptul că personalul 
muncitor din ramura industriei textile și confecțiilor — unde 
in covârșitoare majoritate lucrează femei — a beneficiat 
primul de majorarea retribuției in cadrul actualului program 
de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii. Și iată 
că, la Conferința Națională, o nouă măsură anunțată — tre
cerea de la 1 ianuarie 1978 in unele unități la săptămîna de 
lucru redusă, de care vor beneficia primele tot femeile mun
citoare din sectorul în care lucrez și eu — vine să confirme 
din nou umanismul politicii partidului nostru.

Am primit cu o vie satisfacție și bucurie, eu și tovară
șele mele de muncă, această nouă măsură de micșorare a 
săptăminii de lucru.

Cum vom folosi acest nou timp disponibil ? Eu personal, 
ca soție și. mai ales, ca mamă, o să-mi consacru o mai mare 
parte din timp îngrijirii celor doi copii ai noștri, unul șco
lar, in virstă de 8 ani, celălalt de 3 ani. Desigur, atit eu, cit 
și colegele mele' de muncă vom putea folosi o parte din 
acest timp liber și pentru îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale, politico și de cultură generală, de care avem atita 
nevoie acum cind partidul și statul nostru, in cadrul poli
ticii de promovare a femeilor, ne investește din ce in ce 
mai mult cu atribuții și responsabilități mai înalte.

Aș dori să fac o propunere. Odată cu reducerea săptăminii 
de lucru, ar fi bine ca și în întreprinderea noastră. în care 
lucrează circa 4 000 de femei, organizațiile noastre de partid, 
sindicat, U.T.C. și de femei să se preocupe de organizarea 
sistematică a unor activități cultural-educative bogate, la 
care să participe cît mai multe femei, în special tinere.

Maria PETRIC
muncitoare la întreprinderea „Mondiala" 
Satu Mare

angajamente însuflețitoarelor chemări ale secretarului general

Numeroase telegrame, adresate de colective și cetățeni din toate 
colțurile țării, continuă să sosească in aceste zile pe adresa C.C. a! 
P.C.R.. a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, adăugindu-se suitei 
impresionante de manifestări prin care opinia publică românească dă 
o profundă apreciere lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, 
Raportului prezentat de secretarul general al partidului.

în cuprinsul lor sint exprimate cu căldură și entuziasm adeziunea 
plenară a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la 
politica internă și externă a partidului, simțămintele de dragoste și 
recunoștință fierbinte pe care întregul nostru popor le nutrește față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru rivna și înțelepciunea cu care 
își consacră viața propășirii României socialiste, apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului și suveranității patriei noastre scumpe.

Este evidențiată, totodată, dorința de nestrămutat a tuturor sem
natarilor acestor telegrame, ca și a întregului popor român, de a 
munci cu pricepere și înaltă conștiință civică și politică pentru 
transpunerea in viață a istoricelor documente ale Conferinței Națio
nale și ale Congresului al XI-lea al partidului, pentru apropierea mai 
grabnică a României de astrul luminos al comunismului.

Tn numele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, al tuturor membrilor sin
dicatelor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, — 
vă exprimăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. adeziunea totală față de 
Raportul prezentat, față de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, nestrămuta
ta hotărire de a acționa in spirit 
revoluționar, , cu toată energia și 
dăruirea pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor adoptate de Conferința Națională, 
se arată în telegramă.

Ideile directoare cuprinse in Ra
portul prezentat Conferinței Națio
nale constituie pentru toate organe
le și organizațiile sindicale, pentru 
toți membrii de sindicat o sursă 
inepuizabilă de orientare a muncii 
lor, temeiul de neclintit al hotăririi 
lor de a face totul pentru a-și aduce 
contribuția ia infăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, de înălțare a patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație, de inalt respect și pres
tigiu in lumea contemporană.

Cu cele mai alese ginduri și 
sentimente. comuniștii. toți oa
menii muncii — români, ma
ghiari. germani și de alte națio
nalități. care trăiesc și muncesc în 
frăție pe aceste minunate meleaguri 
ale patriei noastre socialiste — se 
arata in telegrama Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., iși exprimă 
adeziunea deplină la documentele 
aprobate de inaltul forum al comu
niștilor. la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

Raportul de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, pe care l-ați 
prezentat Conferinței, stimate tova
rășe secretar general, reprezintă o 
strălucită analiză marxist-leninistă a 
activității multilaterale desfășurate 
de partidul nostru in perioada care 
a trecut de la Congresul al XI-lea 
pentru dinamizarea permanentă a 
procesului de. făurite a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul patriei, pentru afirmarea 
tot mai puternică a României in 
viața internațională, pentru edifica
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

Exprimind voința nestrămutată a 
comuniștilor, a tuturor locuitorilor 
meleagurilor arădene, vă asigurăm 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu și mai mult elan și dărui
re pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotăririle
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, pentru 

înfăptuirea mărețului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
brăileni, asemenea intregii țări, au 
urmărit cu viu interes desfășurarea 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
partidului, strălucit marcate de Ra
portul prezentat de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe IJicolae 
Ceaușescu — se spune in telegrama 
Comitetului județean Brăila al P.C.R.

Distingem cu toții în Raport per
sonalitatea proeminentă a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, rolul decisiv in intensi
ficarea și soluționarea celor mai 
complexe probleme ale edificării noii 
orinduiri. in fundamentarea intregii 
noastre politici interne și externe.

Făcindu-ne ecoul voinței ferme a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Brăila, ne anga
jăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in aceste momente cu 
adevărat istorice, să ne concentrăm 
toate torțele pentru a realiza planul 
și angajamentele mobilizatoare ale 
anului viitor, ale întregului cincinal, 
sarcina din programul suplimentar 
de a da o producție peste plan de 
3.1 miliarde lei, înfăptuind astfel 
neabătut hotăririle Congresului al 
XI-lea și al Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, spre 
binele și fericirea noastră, a între
gului popor.

în telegrama Comitetului județean 
Iași al P.C.R. se spune : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Iași, 
tineri și virstnici. bărbați și femei 
care au urmărit cu deosebit interes 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului — eveniment de referință 
in istoria patriei pe care o edificăm 
— jși exprimă profunda satisfacție 
și mindria patriotică pentru impor
tantele documente adoptate.

Cinstind acest memorabil eveni
ment din viața partidului nostru, oa
menii muncii de pe aceste meleaguri 
au raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan in industrie, pe primii doi ani 
ai cincinalului, cu 25 de zile mai 
devreme, ceea ce va permite să ob
ținem pină la finele anului o pro
ducție globală suplimentară de 
peste 1.5 miliarde lei.

Exprimindu-ne hotărîrea de a ac
ționa cu stăruință pentru transpune
rea în viață a sarcinilor care ne 
revin din documentele Conferinței 
Naționale, ne reafirmăm și cu acest 
prilej sentimentele de dragoste fier
binte și totală adeziune față de 
gloriosul nostru partid comunist și 
aleasa prețuire față de dumnea

voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru contri
buția determinantă pe care o aduceți 
la elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru dăruirea și 
abnegația cu care acționați spre binele 
și fericirea poporului român.

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din Ministerul Industriei Ușoare, 
se scrie în telegrama lor. au urmărit 
cu emoție, vie admirație și justificată 
mindrie patriotică. Raportul prezen
tat de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Con
ferința Națională a partidului, care 
oglindește în mod strălucit minuna
tele realizări obținute de harnicul și 
devotatul nostru popor în perioada 
ce a trecut de la Congresul al XI- 
lea al partidului.

Prin propunerile făcute de dum
neavoastră in Raportul prezentat

Din telegramele adresate Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

Conferinței Naționale a partidului 
se continuă și se adîncesc formele 
democratice de conducere a intregii 
activități de partid și de stat, se 
creează condiții mai bune pentru 
exercitarea rolului conducător al cla
sei muncitoare, pentru asigurarea 
unei conduceri caracterizate prin- 
tr-un viguros spirit muncitoresc.

încrezători în viitorul luminos al 
patriei, comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii din Ministerul Industriei U- 
șoare iși exprimă hotărîrea fermă 
de a mobiliza întregul potențial 
uman și material din industria ușoa
ră pentru infăptuirea hotăririlor 
Conferinței.

In aceste momente de importanță 
istorică pentru poporul român — se 
arată in telegrama Ministerului Mun
cii — ne exprimăm incă o dată în
tregul nostru devotament față de 
conducerea partidului, adeziunea de
plină la politica sa internă și exter
nă și reafirmăm dragostea fierbinte 
și cea mai vie recunoștință față de 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. iubit și stimat conducă
tor al partidului și statului, exem
plu de dăruire, cutezanță revoluțio
nară și nobilă consacrare pentru bi
nele și fericirea patriei noastre.

Vă asigurăm că vom munci cu în
treaga noastră energie,, abnegație și 
pasiune revoluționară pentru a tra
duce în viață, in domeniul nostru de 
activitate, sarcinile și ideile nova
toare ce rezultă din Raportul prezen
tat de dumneavoastră — strălucită 
sinteză a istoriei noastre de azi și 
de miine — și din documentele a- 
doptate de Conferința Națională.

în telegrama Ministerului Turis
mului se spune : Manifestîndu-ne 
deplina adeziune și aprobare față de 
magistralul dumneavoastră Raport, 

ca și față de toate documentele și 
hotăririle adoptate în cadrul Confe
rinței Naționale, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și noi. lucrătorii din 
turism, în frunte cu comuniștii, vom 
face totul pentru a contribui la tra
ducerea lor în viață, pentru a înfăp
tui exemplar obiectivele actualului 
cincinal, ca și prevederile Programu
lui partidului, program menit să 
ridice România pe culmile civiliza
ției comuniste, să-i sporească tot mai 
ir uit rolul și prestigiul în rîndul 
țărilor care luptă pentru progres și 
civilizație.

Oamenii muncii care lucrează în 
domeniul fizicii și energiei nucleare
— se spune in telegrama Comitetu
lui de Stat pentț-u Energia Nucleară
— își exprimă deplina adeziune față 
de sarcinile și orientările activității 
viitoare a partidului și statului nos

tru, atit de magistral înfățișate po
porului român in Raportul la Confe
rința Națională a partidului și in, 
cuvintarea de încheiere a lucrărilor, 
față de istoricele hotăriri adoptate de 
conferință.

Vom consacra toate eforturile de 
muncă și creație științifică pentru 
îndeplinirea hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului, a prețioaselor 
indicații date de dumneavoastră, 
pentru realizarea obiectivelor indus
triale de energetică nucleară, mobi- 
lizind cercetarea științifică, ingineria 
tehnologică, proiectarea și producția 
la accelerarea îndeplinirii programu
lui de energetică nucleară.

în telegrama Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România se exprimă totala 
aprobare și adeziune față de ideile 
cuprinse in magistralul Raport pre
zentat conferinței, față de hotăririle 
adoptate de inaltul forum al co
muniștilor romani, față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului.

„Dind o înaltă apreciere politicii 
clarvăzătoare, științifice, mobiliza
toare. promovată cu consecvență de 
Partidul Comunist Român, de dum
neavoastră personal, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă asigu
răm că nu vom precupeți eforturile 
pentru a ne aduce modesta noastră 
contribuție la îndeplinirea măreței 
opere de edificare a celei mai drepte 
orinduiri pe pămintul României so
cialiste, pentru promovarea princi
piilor politicii externe a țării noas
tre. pentru triumful idealurilor păcii 
și prieteniei în lume**. •

Comuniștii, activiștii de partid — 
cadre didactice, studenți și cursanți 
— din Academia „Ștefan Gheorghiu**, 
se arată in telegramă, iși exprimă, 
într-un glas cu întregul partid, cu 

intregul popor, nețărmurita bucurie 
și profunda satisfacție pentru hotă
ririle de importanță deosebită pe 
care le-a adoptat Conferința Națio
nală a partidului.

Magistralul Raport pe care l-ați 
prezentat conferinței, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un strălucit model de analiză revo
luționară a stadiului actual și a 
perspectivelor dezvoltării societății 
noastre, un exemplu de abordare 
originală, creatoare a realităților 
României socialiste și ale lumii con
temporane.

Sîntem hotăriți, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca deplina noas
tră adeziune față de hotăririle adop
tate de către Conferința Națională 
să fie exprimată în practica muncii 
de fiecare zi pentru traducerea în 
viață a liniei politicii interne și ex
terne a partidului nostru.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că întreaga noastră acti
vitate instructiv-educativă, îmbinată 
strins cu munca practică și de cerce
tare, va fi ferm angajată în reali
zarea sarcinilor ce ne revin din ho
tăririle Congresului al XI-lea, a 
indicațiilor conducerii de partid, ale 
dumneavoastră personal.

Alături de Întregul nostru popor, 
oamenii muncii care iși desfășoară 
activitatea in domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic — se 
spune in telegrama Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
— au ascultat cu profundă emoție 
și mindrie patriotică magistralul 
dumneavoastră Raport, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, desăvîrșită analiză și 
sinteză a gîndirii și acțiunii revolu
ționare a comuniștilor din România, 
chemare înflăcărată a intregii noas
tre națiuni la înfăptuirea mărețelor 
țeluri ale Programului partidului dc 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inaintare a 
României spre comunism, apel so
lemn adresat tuturor statelor lumii 
de a sluji cauza păcii, securității și 
cooperării internaționale.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general, să punem întreaga noastră 
capacitate și putere de muncă in 
slujba afirmării cu putere a revolu
ției tehnico-stiințifice in viața eco
nomică și socială a țării, pentru 
introducerea in producție a celor mai 
avansate infăptuiri ale cunoașterii și 
progresului tehnic.

Urmărind cu viu interes mărețul 
eveniment din viata partidului și a 
națiunii noastre, colectivul de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
de vagoane din Arad, se scrie în te
legramă, în frunte cu comuniștii, ne 

exprimăm adeziunea deplină față de 
hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, față de politica internă și 
externă a partidului și statului.

încrezători in viitorul comunist al 
patriei, ne angajăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să traducem în 
viață sarcinile ce ne revin din Pro
gramul partidului, din hotăririle 
Conferinței Naționale, pentru a con
tribui din plin la dezvoltarea acce
lerată a României pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării sale spre co
munism.

In telegrama Comitetului comunal 
P.C.R. Scornicești, județul Olt. se spu
ne : Comuniștii, toți locuitorii comu
nei Scornicești au deosebita cinste și 
bucurie de a vă raporta dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, con
ducătorul iubit și eroul Româ
niei contemporane, că noi. cei 
de aici, de la mic la mare, am fă
cut tot ce a fost posibil pentru a fi 
la înălțimea tradiției, a luptei și în
crederii pe care o acordați oameni
lor pentru ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. In aceste mo
mente deosebite avem bucuria de a 
vă raporta, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că dealurile Piscanilor, 
Suicii și Valea Plapcei, pe care ge
nerații de-a rîndul le-au bătut cu 
sapa și le-au udat cu sudoare pen
tru a-și cirpi sărăcia de la an la an. 
au devenit astăzi, după cum ne-ați 
povățuit, izvor de fericire și bună
stare. Cei ce-și adunau pină mai ieri 
rodul cu traista au obținut anul a- 
cesta 12105 kg porumb știuleți la 
hectar. Alături de întregul popor, de 
toți oamenii iubitori de libertate și 
pace, ne exprimăm și cu această oca
zie adeziunea noastră totală la po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru și apre
ciem in mod deosebii eforturile pe 
care dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le faceți pentru 
instaurarea pe planeta noastră a unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Exprimîndu-și adeziunea totală 
față de Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. de documen
tele adoptate de Conferința Națio
nală a partidului, oamenii muncii de 
la întreprinderea de utilaj greu 
Craiova raportează în telegrama 
lor că au îndeplinit, cu mult înainte 
de termen, planul de investiții pe 
acest an. creînd premisele depășirii 
lui cu 20 milioane lei. Ei sînt hotă
riți ca și în viitor să militeze con
secvent pentru afirmarea puternică 
a cuceririlor tehnico-științifice. să 
dezvolte realizările obținute și să 

Au transmis, de asemenea, telegrame : Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor, Consiliul Politic Superior al Armatei, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, Comitetul municipal Petroșani al 
P.C.R., comitetele orășenești de partid Comănești și Zimnicea, întreprin
derile de rulmenți Alexandria, de mașini-unelte Bacău. „Laminorul" Bră
ila, de prelucrare a maselor plastice Buzău, „Clujeana" din Cluj-Napoca, 
de mașini-unelte Oradea, consiliile județene ale sindicatelor Caraș-Seve- 
rin, Covasna, Mureș, comitetele județene ale femeilor Dîmbovița și Mu
reș, Institutul de medicină și farmaceutică București, Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Institutul agronomic Iași și Institutul de 
invățămint superior din Tirgu Mureș. Teatrul Național din București, 
comitetele județene ale Uniunii Tineretului Comunist Dîmbovița, Ilfov, 
consiliile județene ale Organizațiilor pionierilor Alba, Brăila și Ilfov, 
Liceul industrial „Steagul roșu" din Brașov, Liceul de matematică-fizică 
din Dorohoi. Școala generală nr. 3 Giurgiu, Școala generală nr. 6 din 
Drobeta-Turnu Severin, alte colective de oameni ai muncii, precum fi 
numeroși cetățeni ai patriei noastre.

depășească pină la sfirșitul anului 
1980 cu circa 60 milioane lei planul 
de investiții. Vă încredințăm, iubite 
tovarășe secretar general, se arată în 
telegramă, că in întreaga noastră 
activitate nu există obiectiv mai de 
preț decît slujirea cu devotament a 
intereselor patriei.

Cei peste 18 000 de oameni, în 
marea majoritate femei, din unitatea 
noastră — se spune în telegrama 
întreprinderii de confecții și trico- 
taje-București — vă mulțumesc, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ce faceți in folosul patriei, 
al oamenilor muncii, pentru marea 
dumneavoastră contribuție la făuri
rea prezentului și viitorului comunist 
al intregii țări.

Ne angajăm in fața dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom face totul pentru 
a transpune neabătut in viată poli
tica internă și externă a partidului, 
hotăririle Conferinței Naționale, cu 
convingerea fermă că astfel vom 
contribui la ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Asemenea întregului nostru popor, 
țărănimea, toți oamenii muncii care 
lucrează in unitățile agricole coope
ratiste — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — se arată 
în telegrama Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
— dau o înaltă apreciere Raportului 
prezentat de dumneavoastră, tova
rășe secretar general. Conferinței 
Naționale a partidului — strălucit 
document, din care se degajă vi
brantul mesaj de unire a tuturor for
țelor creatoare ale națiunii.

Alături de întregul popor, țărăni
mea vă aduce cel. mai cald omagiu 
și exprimă cele mai alese ginduri de 
înaltă stimă, vie recunoștință și pre
țuire pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășurat! in fruntea partidu
lui și statului, pentru dăruirea și în
țelepciunea cu cate acționați pentru 
edificarea pe pămintul României a 
celei mai drepte și mai umane so
cietăți.

Exprimind, încă o' dată. întreaga 
adeziune a țărănimii la politica in
ternă si externă a partidului și sta
tului. vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că nu ne 
vom precupeți eforturile pentru tra
ducerea in viață a hotăririlor adop
tate de Conferința Națională a par
tidului. că vom face totul pentru ca 
agricultura cooperatistă să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la progre
sul general al patriei.
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echilibrului balanței comerciale și a balanței plă
ților externe, pentru promovarea și mai intensă 
a formelor noi, superioare de colaborare, pentru 
creșterea eficienței acțiunilor de cooperare eco
nomică, a întregului comerț exterior.

II.
Conferința Națională dă o înaltă apreciere și-și 

însușește în întregime Programul de creștere mai 
accentuată a nivelului de trai în anii 1976—1980 
elaborat din inițiativa și sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

1. Conferința Națională aprobă orientările de 
principiu, cuprinse în Raportul secretarului ge
neral al partidului: sporirea suplimentară a pro
ductivității muncii: asigurarea unei creșteri mai 
accentuate a veniturilor directe din muncă, în 
primul rând pe calea retribuției; menținerea ra
portului existent între retribuția minimă și cea 
maximă, înfăptuind în viață principiile eticii și 
echității socialiste; majorarea veniturilor țărăni
mii, îmbunătățirea sistemului de pensionare a 
membrilor cooperativelor agricole de producție și 
introducerea pensiilor pentru țăranii individuali 
în concordanță cu sporirea producției agricole; 
utilizarea mai judicioasă a fondurilor pentru chel
tuielile social-culturale; majorarea pensiei de asi
gurări sociale și a alocațiilor de stat pentru copii, 
a ajutoarelor ce se acordă mamelor cu mai mulți 
copii și a altor ajutoare; sporirea volumului de 
mărfuri livrate la fondul pieței, modernizarea și 
diversificarea structurii sortimentale și îmbună
tățirea calității bunurilor de larg consum; dez
voltarea și îmbunătățirea serviciilor, creșterea mai 
rapidă a volumului acestora față de prevederile 
inițiale, accelerarea ritmului construcțiilor de lo
cuințe și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor exe
cutate; intensificarea acțiunii de sistematizare a 
localităților urbane și rurale; menținerea indi
celui prețurilor în limitele stabilite în planul 
cincinal.

2. Conferința Națională consideră că mai buna 
așezare a veniturilor face necesară aplicarea mă
surii inițiate' de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
îmbunătățire a unor prevederi ale Legii retribu
ției, în sensul înființării unei noi categorii la 
toate rețelele tarifare, accentuării diferențierii re
tribuțiilor- între categorii și trepte, perfecționării 
formelor de retribuire pentru asigurarea genera
lizării acordului global.

3. Pe linia preocupărilor pentru creșterea mai 
accentuată a nivelului de trai al întregului popor, 
Conferința Națională își însușește măsurile ex
puse în Raport cu privire la reducerea treptată 
a săptămînii de lucru de la 48 de ore la 44 de ore, 
începînd cu 1 ianuarie 1978, subliniind că pentru 
punerea ei efectivă în aplicare este necesară rea
lizarea exemplară a tuturor indicatorilor de plan.

4. Conferința Națională subliniază importanța 
aprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu că pro-* 
gramele privind creșterea suplimentară a produc
ției și a nivelului de trai constituie un tot uni
tar ; numai realizarea lor concomitentă și în în
tregime poate asigura dezvoltarea accelerată a e- 
conomiei și ridicarea pe o treaptă superioară a 
gradului de civilizație materială și spirituală a 
întregului popor.

Conferința Națională își exprimă convingerea 
că programul de creștere a nivelului de trai în 
acest cincinal — expresie a profundului umanism 
al întregii politici a partidului nostru — va mobi
liza și mai mult pe toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — pen
tru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor eco
nomice din cincinalul actual.

III.
Conferința Națională își însușește în unanimi

tate orientările generale formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la întocmirea vii
torului plan cincinal de dezvoltare economico- 
socială, pe baza cărora România va depăși pînă 
în 1985 stadiul de țară in curs de dezvoltare, tre- 
cind în stadiul de țară cu o dezvoltare medie. 
Conferința Națională apreciază că noul plan cin
cinal — elaborat în lumina Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism 
— va marca un nou pas în dezvoltarea susținută a 
forțelor 44 producție, ceea ce va determina mu
tații importante in structura socială a țării, în 
relațiile de producție și sociale, accentuarea pro
cesului de apropiere între munca fizică și inte
lectuală, intre condițiile de muncă și de viață de 
la sat și cele de la oraș, ridicarea societății noastre 
pe o treaptă superioară de civilizație.

IV.
1. Conferința dă o înaltă apreciere măsurilor 

luate de partid, la inițiativa directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de creare și perfecționare a 
cadrului organizatoric — atît la nivelul unități
lor economico-sociale, al orașelor și comunelor, 
cît și la nivel național — unic în felul său, care 
asigură participarea nemijlocită a .tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea economiei, a vieții 
sociale, a întregii societăți.

Conferința Națională subliniază că hotărâtoare 
este funcționarea în bune condiții a acestor or
ganisme, apreciind ca fiind de o deosebită im
portanță măsura hotărîtă, la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de asigurare a participării în- 
tr-o mai mare măsură, în diferite organisme de
mocratice, de stat și obștești, a oamenilor muncii 
care lucrează direct în producție.

O importanță fundamentală, principială și prac
tică pentru edificarea cu succes a socialismului 
are teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Conferința Națională privind creș
terea rolului în conducerea societății a clasei 
muncitoare nu numai prin reprezentanții săi de
legați in diferite foruri, ci în mod direct, nemij
locit in activitatea concretă din diferite domenii 
economico-sociale. Totodată, Conferința Națională 
stabilește să se acționeze mai ferm pentru ridi
carea .din rândurile clasei muncitoare a cadrelor de 
conducere care să-și asume răspunderea directă 
în înfăptuirea politicii partidului comunist — 
partid, de guvernămint în Republica Socialistă 
România.

2. Relevînd esența profund democratică a ale
gerilor de la 20 noiembrie 1977 pentru consiliile 

populare comunale, orășenești, municipale și ale 
sectoarelor municipiului București, Conferința 
apreciază că atît rezultatul lor, cît și com
poziția noilor deputați reprezintă o puternică 
manifestare a unității întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român — forța politică 
conducătoare a națiunii noastre socialiste. 
Conferința Națională își însușește indicațiile 
Raportului privind îmbunătățirea în continuare a 
organizării și muncii consiliilor populare, crește
rea spiritului de răspundere al deputaților, al co
mitetelor executive, al primarilor și președinților, 
în respectarea neabătută a legilor statului.

3. Conferința își însușește aprecierile și indica
țiile Raportului cu privire la necesitatea perfec
ționării continue a statului socialist, a creșterii 
rolului său în conducerea unitară a întregii vieți 
economico-sociale, în asigurarea independenței 
și suveranității patriei, în întărirea forțelor ar
mate, a capacității de apărare a țării, în asigu
rarea muncii pașnice, creatoare a poporului 
român.

4. Conferința Națională adoptă măsurile elabo
rate din indicația secretarului general al partidu
lui cu privire la perfecționarea activității orga
nelor de stat și a legislației socialiste.

în întreaga activitate din acest domeniu tre
buie să se pornească de la respectarea neabătută 
a Constituției și legilor țării, combătîndu-se ferm 
orice încălcări ale legalității socialiste și a ordinii 
de drept. Organele. Ministerului de Interne, 
Procuraturii și Justiției sînt chemate să vegheze 
cu toată strictețea și hotărârea la apărarea cu
ceririlor revoluționare și a valorilor societății 
noastre noi, Ia asigurarea ordinii și liniștii pu
blice, garantarea drepturilor și proprietății indi
viduale a cetățenilor.

5. Conferința aprobă măsura ca în sancționarea 
persoanelor care comit încălcări ale legii să se 
pornească de la principiul potrivit căruia, de re
gulă, în cazul abaterilor ce nu prezintă un grad 
ridicat de pericol social — și cu deosebire în 
cazul minorilor — să nu se recurgă la privare 
de libertate, reeducarea urmînd să se facă sub 
supravegherea colectivelor de muncă din unită
țile socialiste, prin prestarea unei activități utile. 
Pentru infracțiunile grave se va aplica, cu toată 
fermitatea, pedeapsa cu închisoarea.

V.
Conferința Națională subliniază cu deosebită 

satisfacție concluzia că strălucitele succese obți
nute de poporul român în toate domeniile de 
activitate în perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea sînt indisolubil legate de înde
plinirea rolului politic conducător al partidului 
în întreaga viață economico-socială.

1. Conferința Națională își însușește pe deplin 
cerința formulată în Raportul prezentat de se
cretarul general al partidului ca fiecare ,cpippai> 
timent al societății sâ-șl desfășoare activitatea 
sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de 
partid, precum și aprecierea că întărirea rolului 
conducător al partidului în toate domeniile im
pune dezbaterea tuturor problemelor împreună 
cu întregul popor, dezvoltarea legăturii cu ma
sele, sporirea preocupării pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, accentuarea 
caracterului de forță dinamică, mobilizatoare a 
comuniștilor în cadrul fiecărui colectiv.

2. Conferința Națională subliniază necesitatea 
relevată în Raport de a se acorda o atenție per
manentă dezvoltării democrației de partid, dez
baterii în cadrul partidului a tuturor probleme
lor vieții de partid, a problemelor politicii in
terne și externe a țării. Totodată, democrația de 
partid impune disciplină fermă, spirit de răspun
dere in îndeplinirea hotărârilor, a îndatoririlor 
ce revin fiecărei organizații, fiecărui membru al 
partidului.

3. Conferința Națională își însușește aprecierea 
pozitivă a Raportului cu privire la compoziția 
partidului, precum și a cadrelor de partid. Tot
odată, aprobă în unanimitate orientarea subli
niată de secretarul general al partidului de a se 
mări preocuparea pentru promovarea în activita
tea de partid a cadrelor provenite din rândul 
clasei murfcitoare, precum și pentru pregătirea 
politico-ideologică a acestora, a tuturor cadrelor 
partidului, pentru înarmarea lor cu concepția 
revoluționară despre lume, materialismul dialec
tic și istoric, și cu ideile rezultate din hotărârile 
partidului, din cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

4. Conferința Națională își însușește toate indi
cațiile Raportului privitoare la necesitatea inten
sificării muncii- de educație socialistă a maselor, 
de ridicare a nivelului lor de conștiință și cultură, 
de formare a omului nou.

VI.
Conferința Națională constată cu satisfacție că 

viața, evoluția evenimentelor din ultimii ani au 
confirmat întru totul justețea și clarviziunea apre
cierilor Congresului al XI-lea, ale Programului 
P.C.R. cu privire la situația internațională, a 
orientărilor și activității partidului și statului în 
domeniul politicii externe. Exprimînd adeziunea 
întregului popor, Conferința Națională aprobă pe 
deplin politica externă, activitatea internațională 
vastă și dinamică desfășurată de partidul și statul 
nostru in perioada care a trecut de la congres.

Conferința Națională a Partidului Comunist Ro
mân exprimă înalta sa apreciere și considerație 
față de contribuția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, la elaborarea și apli
carea în viață a politicii externe a partidului și 
statului nostru, față de activitatea sa prodigioasă, 
pătrunsă de o profundă principialitate și spirit 
revoluționar, desfășurată pe arena internațională 
în slujba țelurilor socialismului, a afirmării drep
tului sacru al tuturor popoarelor la libertate și in
dependență, a instaurării unor relații de tip nou, 
de egalitate și respect reciproc între națiuni, a 
edificării unei noi ordini economice mondiale.

1. Conferința își însușește analiza profundă, 
elaborată de pe pozițiile concepției noastre revo
luționare, a marxism-leninismului creator, făcute 
in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, vieții 
internaționale actuale, caracterizarea dată diferi
telor tendințe fundamentale care se conturează în 
epoca contemporană, a căror principală direcție o 
reprezintă afirmarea tot mai puternică a voinței 

popoarelor de a pune’ capăt politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de forță și dictat, 
de a se dezvolta liber, stăpîne pe destinele lor.

Conferința subliniază importanța excepțională a 
tezei cuprinse în Raport, privind faptul că în pre
zent asistăm la intensificarea puternică a luptei 
pentru o nouă reîmpărțire a lumii, a zonelor de 
influență, pentru ciștigarea de noi poziții domi
nante de către diferite state sau grupări de state, 
ceea ce accentuează contradicțiile și tendințele 
care duc inevitabil spre noi conflicte și războaie, 
și, totodată, pune în evidență răspunderea cu ade
vărat istorică a popoarelor, a forțelor progresiste, 
antiimperialiste, chemate să-și unească eforturile, 
să acționeze tot mai energic pentru înlăturarea 
gravelor pericole care amenință dezvoltarea liberă 
și independentă a tuturor națiunilor, pacea și secu
ritatea întregii lumi.. Conferința își însușește apre
cierea privind capacitatea forțelor progresiste de a 
asigura mersul înainte al omenirii pe calea pro
gresului și civilizației, pacea și securitatea pe 
planeta noastră.

2. Conferința aprobă în unanimitate pozițiile și 
orientările stabilite pentru activitatea de viitor a 
partidului și statului nostru pe plan internațional, 
în conformitate cu Programul P.C.R., cu hotărîrile 

Sgreșului al XI-lea.
Exprimînd deplina satisfacție pentru dezvol- 

a relațiilor multilaterale ale României cu toate 
ie socialiste, Conferința Națională dă o deose

bită apreciere contribuției determinante pe care 
au ad.us-o la aceasta întîlnirile și convorbirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de 
partid și de stat din țările respective. Conferința . 
subliniază că și în viitor pe primul plan al acti
vității internaționale a României se va situa dez
voltarea prieteniei și colaborării cu toate țările 
socialiste, corespunzător intereselor operei de con
strucție socialistă și comunistă în fiecare țară în 
parte, intereselor generale ale socialismului.

4. Conferința subliniază hotărârea României de 
a intensifica, în continuare, relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare. Colaborarea strânsă cu aceste 
țări corespunde atît cerințelor de accelerare a 
progresului economico-social, cît și întăririi soli
darității în lupta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru dreptul fie
cărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, pen
tru făurirea noii ordini economice internaționale.

5. în spiritul principiilor coexistenței pașnice. 
România va acționa consecvent și de acum înainte 
pentru extinderea raporturilor cu țările capitaliste 
dezvoltate, participînd tot mai activ la diviziunea 
internațională a muncii, la schimbul mondial de 
valori.

6. La baza relațiilor internaționale ale României 
cu toate statele vor sta, ca și pînă acum, in mod 
ferm, principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța.

7. Conferința Națională își însușește în între
gime punctul de, vedere, formulat in-Raport cu» 
privire la căile de realizare a securității europene. 
Potrivit poziției sale principiale și constructive, 
România va milita cu toată energia pentru ca re
uniunea de la Belgrad să contribuie la soluțio
narea problemelor fundamentale ale securității și 
cooperării pe continentul nostru și îndeosebi la 
adoptarea unor măsuri efective privind dezanga
jarea militară și dezarmarea pe continent, fără 
de care nu se poate vorbi de o securitate reală 
în Europa și in general în lume.

8. Conferința Națională își exprimă deplinul 
acord cu poziția principială, reafirmată în Raport, 
privind necesitatea soluționării politice a situației 
din Orientul Mijlociu, pe cale politică, prin trata
tive directe între părți, considerând imperioasă 
reluarea cît mai grabnică a lucrărilor Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tuturor țărilor inte- 

( resale, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, pentru a se ajunge la o pace trainică 
și justă, care să după la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, la soluționarea proble
mei poporului palestinian in conformitate cu nă
zuințele sale naționale — inclusiv crearea unui 
stat palestinian independent — la asigurarea in-' 
tegrității și securității tuturor statelor din această 
regiune.

S 9. In scopul lichidării subdezvoltării și accele
rării progresului popoarelor de pe continentul 
african, Conferința Națională subliniază necesita
tea reglementării pe calea tratativelor a diferen
delor și conflictelor dintre statele acestui conti
nent, unde îndelungata dominație imperialistă, 
colonialistă a generat și a lăsat nesoluționate nu
meroase probleme complicate.

Conferința Națională exprimă sprijinul activ al 
partidului și statului nostru, al întregului popor 
român față de lupta popoarelor din Rhodesia și 
Namibia pentru independență, față de lupta po
porului din Africa de Sud împotriva politicii de 
apartheid. Condamnînd cu hotărâre acțiunile mili
tare agresive ale cercurilor rasiste, reacționare din 
Rhodesia și R.S.A. împotriva Mozambicului și 
altor țări vecine, România își reafirmă solidari
tatea cu lupta pentru lichidarea definitivă a do
minației coloniale, pentru cucerirea dreptului tu
turor popoarelor de a fi stăpîne pe propriile des
tine.

10. România socialistă va milita și în viitor 
pentru lichidarea decalajelor dintre state, a feno
menului subdezvoltării, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale care să asi
gure progresul mai rapid al țărilor rămase în 
urmă datorită îndelungatei politici imperialiste, 
colonialiste.

11. Conferința Națională a P.C.R. apreciază ca 
un imperativ vital al contemporaneității intensi
ficarea luptei pentru înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rînd, a dezarmării nucleare. Conferința 
subliniază în acest sens marea importanță pe care 
o are ținerea sesiunii speciale a O.N.U. din pri
măvara anului 1978, consacrată dezarmării.

12. România va milita și în viitor pentru demo
cratizarea relațiilor dintre state, pentru asigurarea 
participării active la soluționarea problemelor in
ternaționale a țărilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a statelor nealiniate. Ea va 
acționa pentru creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, a celorlalte organisme internațio
nale în asigurarea păcii, securității și colaborării 
rodnice a tuturor națiunilor.

13. Conferința își însușește în întregime ana
liza secretarului general al partidului privind 
procesele care au loc în prezent în mișcarea co
munistă mondială, precum și linia principială 
cuprinsă în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, după care se conduce partidul nostru 
în relațiile cu celelalte partide, respectînd dreptul 

legitim al fiecăruia de a acționa în mod autonom, 
de a aplica creator adevărurile generale la condi
țiile specifice în care își desfășoară lupta, de a-și 
aduce contribuția la dezvoltarea și îmbogățirea 
continuă a tezaurului comun al teoriei și practicii 
revoluționare a mișcării comuniste și muncito
rești.

Conferința Națională reafirmă hotărârea Parti
dului Comunist Român de a acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea legăturilor de solidaritate și 
colaborare tovărășească cu toate partidele comu
niste și muncitorești, pornind de la necesitatea în
tăririi unității mișcării, comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza deplinei egalități și 
neamestecului în treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora linia politică în 
mod independent, corespunzător condițiilor în 
care își desfășoară activitatea.

Conferința reafirmă încă o dată hotărîrea parti
dului nostru, adoptată încă de la Congresul al 
X-lea, de a nu se angaja pe linia blamării sau 
condamnării altor partide, de a milita consecvent 
pentru clarificarea problemelor pe calea discu
țiilor de la partid la partid, de la conducere Ia 
conducere, de a contribui la întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

14. Partidul Comunist Român va dezvolta, tot
odată, relații cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, în interesul progresului social, destinde
rii și păcii, va întări colaborarea cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele de guvernămint 
din țările care și-au dobîndit independența și 
luptă pentru dezvoltarea economico-socială de 
sine stătătoare, cu alte partide democratice din 
toate statele.

15. Conferința, Națională a P.C.R. își însușește 
ideea cuprinsă în Raport potrivit căreia asigu
rarea unui curs nou în viața internațională ne
cesită participarea activă a maselor populare, a 
tuturor popoarelor la viața politică a lumii. Con
ferința subliniază hotărîrea Partidului Comunist 
Român de a face totul și în viitor pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu toate forțele progre
siste, ântiimperialiste, cu toate popoarele lumii, de 
a-și aduce contribuția activă la triumful aspira
țiilor de pace și progres al tuturor popoarelor.

★
Conferința Națională adoptă RAPORTUL CU 

PRIVIRE LA PROGRAMUL SUPLIMENTAR DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A 
ROMÂNIEI IN PERIOADA 1976—1980, care va
contribui la dezvoltarea în ritm mai rapid a for
țelor de producție și creșterea potențialului pro
ductiv al României socialiste.

Conferința Națională adoptă . ORIENTĂRILE 
GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA 
PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECO- calea civilizației socialiste^ .

Conferința Națională adresează muncitorimii - clasa conducătoare 
în societatea noastră — chemarea de a acționa cu dăruire și elan revoluționar pentru 
înfăptuirea tuturor obiectivelor și sarcinilor prezentate in Raport, pentru dezvoltarea in ritm 
mai înalt a industriei, pentru ridicarea întregii activități economice pe o treaptă calitativ su
perioară, pentru creșterea mai susținută a productivității muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale și de producție, sporirea substanțială a eficienței economice, aplicarea largă în pro
ducție a cuceririlor științei și tehnicii celei mai înaintate. Nu precupețiți nimic, dragi tovarăși, 
pentru a îndeplini cerința primordială pusă de secretarul general al partidului — de a trans
forma cantitatea intr-o nouă calitate, adueîndu-vă contribuția la transpunerea cu succes in 
viață a politicii partidului de dezvoltare puternică și modernizare a forțelor de producție ale 
țării, a intregii economii naționale.

Conferința Națională cheamă țărănimea, pe toți oamenii muncii din 
agricultură să"?‘ consacre întreaga energie, pricepere și putere de muncă dezvoltării inten
sive a agriculturii, bunei gospodăriri și folosirii raționale a pămintului. aplicării largi a meto
delor agrotehnice moderne în vederea obținerii unor recolte tot mai mari, a atingerii și chiar 
depășirii nivelurilor de creștere a producției agricole, vegetale și animale, stabilite pentru pe
rioada următoare, în scopul satisfacerii in condiții superioare a cerințelor de consum ale popu
lației. a necesităților intregii economii naționale.

Conferința Națională se adresează intelectualilor patriei noastre 
ca, alături și impreună cu muncitorii și țăranii, cu întregul popor, să-și consacre toate cunoș
tințele și capacitatea progresului și dezvoltării continue a științei românești, legării tot mai 
strinse a cercetării cu producția, cu cerințele concrete ale dezvoltării economico-sociale a țării. 
Faceți totul pentru a contribui intr-o măsură cît mai însemnată la înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea cu privire la afirmarea plenară in acest cincinal a revoluției 
tehnico-științifice în România!

Oameni de cultură și artă, puneți-vă întreg talentul și forța creatoare în 
slujba înfloririi continue a artei și culturii noastre socialiste, a îmbogățirii vieții spirituale a 
poporului, a educării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, a cultivării înaltelor trăsături 
morale ale omului nou al societății noastre I

Tineri de pe întreg cuprinsul patriei I Partidul nostru vă pune în față 
perspectiva unui viitor tot mai luminos, a unei vieți tot mai imbelșugate și fericite. Acționați 
cu tot elanul vostru tineresc, cu toată energia voastră pentru ca mărețele obiective pe care ni 
le propunem in perioada următoare să fie înfăptuite în cele mai bune condiții. Aflați-vă 
permanent în primele rinduri ale luptei pentru promovarea noului în producție, pentru o orga
nizare superioară a muncii, pentru ordine și disciplină exemplară la fiecare loc de muncă I

Femei din toate sectoarele de activitate! Faceți totul pentru a contribui 
într-o măsură și mai însemnată, valorificind spiritul vostru gospodăresc și capacitatea de muncă, 
la dezvoltarea economico-socială a patriei, buna administrare a orașelor și satelor patriei, înfăp
tuirea intregii politici a partidului și statului nostru, al cărui țel suprem este bunăstarea și 
fericirea omului, progresul și înflorirea intregii noastre națiuni !

Oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități ! Acționați în strinsă unitate, sub conducerea partidului, pentru a face ca prin munca 
și eforturile voastre înfrățite patria noastră comună să se ridice pe trepte tot mai înalte de 
civilizație și progres. Munciți cu dăruire pentru ca țara noastră să înainteze tot mai ferm pe 
calea luminoasă a socialismului și comunismului!

Comuniști! Dovcdiți-vă la înălțimea marilor răspunderi ce revin partidului 
nostru în conducerea operei istorice de edificare a noii orînduiri. acționind cu toate forțele, cu 
toată priceperea voastră pentru mobilizarea largă a energiilor națiunii in munca și lupta 
canșacrate înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare economică și socială a țării, de ridicare 
a nivelului de viață al întregului popor ! Faceți totul pentru a asigura transpunerea cu succes 
in viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism !

Oameni ai muncii, cetățeni ai Republicii Socialiste România!
Să nu uităm nici o clipă că munca noastră stă la temelia fericirii poporului, pro

pășirii patriei, că stă în puterea noastră de a ne făuri o viață tot mai bună, mai fericită.
Să acționăm cu energie și dăruire pentru traducerea in viață a hotăririlor Conferinței 

Naționale, care deschid noi perspective luminoase dezvoltării rapide a forțelor de producție, 
perfecționării relațiilor sociale, a organizării și conducerii societății noastre !

Să strângem și mai puternic rândurile în jurul partidului, al Comitetului său Central, 
al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea istoricelor hotărâri ale 
Conferinței, pentru edificarea pe pămintul României a celei mai drepte orînduiri din istoria 
omenirii — orânduirea socialistă și comunistă.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că în
tregul partid, întregul popor vor face totul pentru a îndeplini hotăririle istorice adoptate. 
Conferința este încredințată că toți membrii de partid, toți oamenii muncii din patria noastră 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități — își vor mobiliza întreaga energie, 
pricepere și capacitate creatoare în vederea realizării exemplare a planului cincinal, inclusiv 
a prevederilor suplimentare, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, 
a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

NOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOA
DA 1981—1985, care deschid perspectiva ridicării 
generale a gradului de civilizație materială și 
spirituală a întregului popor și trecerii țării noas
tre Ia stadiul de țară cu un nivel mediu de dez
voltare.

Conferința Națională adoptă PROGRAMUL DE 
CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI ÎN ANII 
1976—1980 și îmbunătățirea Legii retribuției, care 
vor asigura sporirea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregii populații.

Conferința Națională adoptă MASURILE CU 
PRIVIRE LA REDUCEREA DURATEI SAPTA- 
MÎNII DE LUCRU — dovadă elocventă a grijii 
partidului și statului pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și viață ale tuturor 
cetățenilor.

Conferința Națională adoptă RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATA 
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR CUTRE
MURULUI DE LA 4 MARTIE 1977, dînd o înaltă 
apreciere măsurilor ferme adoptate de conducerea 
partidului pentru normalizarea vieții economice 
și sociale, muncii eroice, pline de abnegație a or
ganelor și organizațiilor de partid, a maselor largi 
de oameni ai muncii pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului.

Conferința Națională adoptă MASURILE CU 
PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA CONDUCERII 
TUTUROR SECTOARELOR DE ACTIVITATE, A 
ORGANELOR MINISTERULUI DE INTERNE ȘI 
MINISTERULUI DE JUSTIȚIE, ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA LEGISLAȚIEI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA ȘI DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE — în scopul asigurării participării 
tot mai largi a maselor de oameni ai muncii la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a intensificării acti
vității de educație socialistă, de aplicare în viață 
a normelor și principiilor eticii și echității so
cialiste.

★
Exprimînd convingerea că hotărârile adoptate 

răspund intereselor fundamentale ale națiunii 
noastre socialiste, că ele vor duce la ridicarea ță
rii pe o nouă treaptă de dezvoltare economică 
socială, vor asigura sporirea continuă a bunăstării 
și fericirii poporului, Conferința Națională adre- 
sează comuniștilor, întregului partid, clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate. tineri: si - 
virstnici, bărbați :ș’i femei," "ifitregului nostru po
por, chemarea de a înfăptui cu hotărâre insufle-. 
Urâțele rojoteptjvp -xte,* caia ctejfinde accelerarea." 
ntâfsVlui ‘ înainte-' ăi ? patriei noastre scumpe ; pe’'



SCINTEIA — duminica 11 decembrie 1977PAGINA 4

Un amplu
și insuflețitor program

cinema

(Urmare din pag. I)
în indisolubila legătură cu Pro

gramul dc dezvoltare economico- 
socială mai accentuată, conferința a 
adoptat PROGRAMUL DE CREȘ
TERE MAI ACCENTUATA A NI
VELULUI DE TRAI, acestea formind 
— așa cum s-a subliniat pe bună 
dreptate in conferință — tin tot uni
tar. Sc impune a fi limpede ințeles 
și însușit de către toți oamenii mun
cii adevărul exprimat de conferință 
că realizarea Programului de creștere 
suplimentară a producției reprezintă 
condiția traducerii integrale in viață 
a Programului de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai — în virtu
tea a însăși corelației fundamentale 
ce sc află la baza dezvoltării econo
mice a societății noastre. Continua
rea aplicării măsurilor de sporire 
suplimentară a retribuției, faptul că 
pînâ la sfîrșitul cincinalului întreaga 
populație va realiza venituri consi
derabil mai mari decit se prevăzuse 
inițial, trecerea, incepmd cu 1 ianua
rie 1978, la reducerea treptată a sâp- 
tăminii de lucru in unele locuri de 
muncă — toate vădesc, o dată mai 
mult, că tot ceea se Droiectează și 
se înfăptuiește în țara noastră este 
destinat omului, satisfacerii cerințe
lor vitale ale ceior ce muncesc, în
floririi multilaterale a personalită
ții umane, că partidul nostru nu are 
țel mai inalt decit ridicarea continuă 
a bunăstării întregului popor.

După cum este știut, partidul 
nostru a subliniat că făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comu
nism constituie un proces care ne
cesită in mod legic și are ca o com
ponentă esențială dezvoltarea demo
crației socialiste. Tocmai in această 
direcție converg orientările și măsu
rile stabilite pentru o cit mai bună 
funcționare a organismelor democra
tice și a forumurilor naționale insti- 
tuționalizate in ultimii ani — in mod 
deosebit pentru a se asigura parti
ciparea mai activă, mai directă a 
clasei muncitoare la conducerea so
cietății. Prezența mai amplă in or

ganele centrale și locale de partid și 
de stat a muncitorilor care lucrează 
nemijlocit in producție va imprima 
un puternic suflu înnoitor, revoluțio
nar activității economico-sociale.

Deplina adeziune a întregului po
por au întrunit și orientările clarvăză
toare cuprinse în Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind politi
ca externă a României, orientări care 
Îmbogățesc și dezvoltă creator apre
cierile și liniile directoare stabilite 
de Congresul al XI-lea. pe deplin 
confirmate de viață. Cu profunzimea, 
capacitatea de descifrare și sinteză 
proprii secretarului general al parti
dului. Raportul reliefează trăsăturile 
noi. caracteristice ale fenomenelor 
complexe și contradictorii specifice 
lumii de azi. tendințele dominante, 
desprinzînd pe această bază concluzii 
practice de cea mai mare insemnă- 
tate pentru activitatea internaționa
lă a partidului și statului nostru, 
conturind noi perspective certe unei 
prezențe și mai active a României in 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, in făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Acum, cînd lucrările conferinței 
s-au încheiat. putem fi — și sintem 
— pe deplin încrezători în înfăptuirea 
cu succes a tuturor hotăririlor ei. 
Vor fi. desigur, multe probleme 
complexe de soluționat, dar stă in 
puterile noastre să realizăm tot ceea 
ce ne-am propus. Avem o strategie 
generală clară, o politică justă, o 
orientare temeinic chibzuită — acum 
hotăritor este ea. in tnale verigile 
societății, să fie luate măsurile poli- 
tico-organizatorice necesare în ve
derea înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a tuturor prevederilor cu
prinse in documentele adoptate de 
Conferința Națională.

De la tribuna înaltului for al Con
ferinței Naționale, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu s-a adresat cu vibranta 
chemare de a nu precupeți nimic 
pentru înfăptuirea neabătută a ho
tăririlor Congresului al XI-lea. ale 
Conferinței Naționale, comuniștilor, 
cărora însăși această calitate le im

pune a fi revoluționari atit în 
vorbă, cit și în fapte, a-i mobiliza 
pe toți cei ce muncesc la transpune
rea in viață a Programului partidu
lui : clasei muncitoare, care a de
monstrat prin fapte că știe să-și în
deplinească in mod minunat misiu
nea de răspundere asumată in fața 
întregului popor ; țărănimii coopera
tiste, oamenilor muncii din agricul
tură, care de-a lungul istoriei au dus 
nu o dată pe umerii lor greul lup
tei pentru independență și păstrarea 
ființei naționale, pentru progres ; in
telectualității muncitoare, participan
tă activă la tot ceea ce s-a realizat 
și se înfăptuiește in țara noastră : 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate, ale căror eforturi uni
te stau la baza a tot ceea ce s-a 
făurit in patria comună : femeilor, 
care, teprezentind mai mult de ju
mătate din populația țării, ocupă un 
loc tot mai important in întreaga 
activitate și viață socială : minuna
tului tineret al patriei, care consti
tuie garanția sigură a viitorului lu
minos comunist. NU EXISTA ÎN
DATORIRE PARTINICA MAI FER
MA, NU EXISTA DATORIE CIVICA 
MAI ÎNALTĂ DECÎT DE A RĂSPUN
DE CHEMĂRII SECRETARULUI GE
NERAL ĂL PARTIDULUI PRIN 
FAPTE MENITE SĂ TRANSPUNĂ 
ÎN VIAȚĂ MINUNATELE PER
SPECTIVE DE ÎNFLORIRE A PA
TRIEI, CONTURATE CU CLARITA
TE DE MARELE FORUM AL CO
MUNIȘTILOR.

Uniți în cuget și-n simțiri, sub fal
durile drapelelor tricolor și roșu, ur- 
mind neabătut Partidul nostru Co
munist. să muncim fără preget pen
tru înfăptuirea exemplară a hotărîri- 
lor Conferinței Naționale. incit 
România socialistă să se înalțe tot 
mai puternică, demnă, liberă intre 
popoarele 'lumii, iar poporul ei har
nic și talentat să se bucure de str
ana și prețuirea întregii omeniri prin 
noi și grandioase înfăptuiri in mun
ca pașnică, constructivă. însuflețită 
de nobilele idealuri ale păcii și so
cialismului.

■ ■■■■■■■■sn
t V

Programul 1
8.00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte I
9,10 Șoimii pa trei.
9.20 Film serial pentru copii: „Ivan

hoe".
9,45 Pentru căminul dumneavoastră. 

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.-'

Schubert călătorul... Ciclul de lie
duri ..Călătorie de iarnă".

12.30 De strajă patriei^,/,,,/'.. -..........T
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17.10 Film serial: ..Linia maritimă One- 

din". Episodul 17;'
18,00 Cel mai bun continuă !

Concurs de cultură generală și 
pregătire multîlatcVală."■ 

19,00 Micul ecran pentru cei mi ci/
19.20 1001 de seri. ''
19.30 Telejurnal.
19,55 De Ia înalta tribună a Conferin

ței Naționale a partidului.
• Din cuvîntul participanților la 

dezbateri.
20.10 Antena vă aparține.

Spectacol prezentat de județul 
Sălaj.

21,10 Film artistic: „Montana". 
Premieră pe țară. 
P r o d u c ț i e a m e ri c ană.
în distribuție: Errol Flynn, Alexis 
Smith. Douglas Kennedy. 
Regia Ray Enright.

22,40 Telejurnal.
• Sport.

Programul 2
10,00 Concert educativ susținut de Or

chestra Filarmonicii „George E- 
nescu".

Programul emisiunilor ele luni
12 decembrie 1977

Programul 1
16,00 Telex. ;
16,05 Teieșcoală.
16.30 Emisiune în tlmba maghiară.
19.00 Muzită' populară.
19.20 100L de'Sări. «' ■
19.30 Telejurnal. m*"--'. .

De la înalta tribună a Conferinței 
Naționale a partidului.
Din cuvîntul participanților la 
dezbateri.

20.00 HOTARÎRILE CONFERINȚEI NA
ȚIONALE — MOBILIZATOR PRO
GRAM DE ACȚIUNE.

20,15 Muzică ușoară.

20.35 Roman-foileton: Nicholas Nickleby.
21.30 Mai aveți o întrebare ?

Pămintul — văzut și ințeles de la 
800 km depărtare.

22,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

Programul 2
. 16,30 Pentru-al țării viitor.

Program de cintece patriotice și 
revoluționare.

16.45 Pentru căminul dumneavoastră.
17.00 întîlnire cu satira și umorul.
17.35 Interpreți de muzică populară.
18,05 Cenacluri ale tineretului din 

Capitală.
18.45 Refrene in pragul iernii. y
18.55 Film serial pentru copii: Cuore.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 HOTARÎRILE CONFERINȚEI NA

ȚIONALE - MOBILIZATOR PRO
GRAM DE ACȚIUNE.

20.15 Seară de balet; Don Quijotte 
de Minkus.

20.55 Arii din operete.
/ 21.15 Telex.

21.20 Actualitatea bucureșteahă. 
Tipografii — tradiție și con
temporaneitate.

21,40 în alb și negru.
Documentare artistice premiate la 
festivaluri internaționale.
„Vidra și familia ei".

Iarba vciue ue acasă : SCALA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30, 
FLAMURA -- 11,15; 13.30; 15,45; 18:
20.15.
• canea junglei : FLAMURA — 9.
• Mama : PATRIA — 9: 11.15;
13.30; 15,45: 18; 20,15, CAPITOu - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, FA
VORIT - y; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. GLORIA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Floare ue cîmp : MODERN — 
y; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20.30, MIO
RIȚA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Aripi trinte : VICTORIA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
e Aripioara 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, MELODM — y;
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 ia 15 ani —- 11,30; 
13,30: 15,30; 18. Iluminare — 20 : 
DOINA.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Mark polițistul : GRI VITA — 9;
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.15, VOL
GA — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Regăsire : BUCEG1 — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15, POPULAR - 
15,45; 18; 20.
• Perla : CINEMA STUDIO (CASA 
FILMULUI) — 10; 12: 14; 16: 18:20.
• Poruncă întunecată : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15. FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20,45.
• Lumină intimă — 9,45; 11,45,
Hiroshima, dragostea mea—- 18,30; 
20.30 : CINEMATECA.
• Un gentleman in 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.
e Fair-play : COTROCENI — 10; 
12; 14: 16; 18; 20. FLACĂRA — 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.
• Corsarul negru : FERENTARI
— 15; 17,30: 20.
• Marele singuratic : FLOREAS- 
CA — 9: 11: 13: 15,30: 18: 20.
• Rocky : CIULEȘTI — 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: 13: 20,15, 
TOMIS — 9,15; 11.15; 13.30; 16:
18; 20.
• Comoara din lacul de argint : 
MUNCA - 9: 11,15; 13.30: 15,45; 
18: 20.15
• Pintea : COSMOS - 16: 18: 20. 
> Trei zile și trei nopți : ARTA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.

Invitație la munte
Prin Oficiile județene 

de turism și LT.H.R. 
București vă puteți procu
ra, din timp, bilete pen
tru excursii pe Valea 
Prahovei sau la Poiana 
Brașov.

Timpul petrecut in ori
care din stațiunile de po 
Valea Prahovei vă este 
completat de numeroase 
mijloace de agrement : 
piste de schi, patinoare, 
locuri de săniuș, piscină, 
jocuri mecanice.

La transportul pe calea 
ferată se beneficiază de o 
reducere a tarifului cu 50 
la sută.

în fotografie : Cu tele
fericul la înălțimile Bu- 
cegilor.

i------------------------------ j

; FAPTUL;
! DIVERS!
i I

I
I
I
I

teatre

ROMÂNIA-FILM prezintă: „IARBA VERDE DE AC ASA“
O producție a Casei de filme „Numărul Patru"

Scenariul : Sorin Titel ; regia : Stere Gulea ; Imaginea : Valentin Ducaru ; muzica : Radu 
Serban ; decorurile : Vasile Rotaru ; costumele : Gabneia Lazarescu ; montatul : Adriana lo- 
nescu ; sunetul : Gheorghe llarian ; cu : Florin Zamfirescu, Octavian Cotescu, Vasile Nițulescu, 
Ion Caramitru, Mihai Pălădescu, Paul Lavric, Ernest Maftei, Dorel Visan, Diana Popescu, 
Mariana Cabanov. Film realizat în Studiourile Centrului de Producție Cinematografica 

„București"

• Teatrul Național București (sala
mare) ; Marele soldat — 11,
Kiciiard ai Ill-lea — 19.30, (sala 
mica) : Să nu-ți taci prăvălie cu 
scara — 10, Moartea ultimului go
lan — 15,30, Comedie de modă
veche — 20, (sala Atelier) : Cine 
a tost Aclam ? — 17.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
extraordinar susținut de Ergican 
Saydam — pian — (Turcia) — 20, 
(Ateneul Roman) : Concert pen
tru elevi. Pagini alese din crea
ția corală romanească de ieri și 
de azi. Dirijor ; Vasile Pântea 
— 11.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11, Hamlet — 19.
e Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Contesa Maritza — 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Le once și Lena — 10,30. Pelicanul
— 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 10.30, Elisabeta I •—
19.30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 10,30. Omul — con
tinuați să puneți întrebări — 15.30, 
Rața sălbatică — 19.30.
0 Teatrul de comedie : Musafirul 

o care n-a sunat la ușă — 10, Jocul 
dragostei și al întîmplării — 15, 
Trei surori — 19,30.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 10,30. 
Nu am încredere în bărbați —
15.30. Jucătorii de cărți — Ursul
— 19.30. (sala Studio) : Gaițele — 
10: 15. Conversație despre dl. von 
Goethe — 19\
• Teatrul Ciulești : Comedie fără 
titlu — 10. Romanțioșii — 19.30. 
(Studio 74) : întâmplări mai mult 
sau mai puțin ridicole — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 11. Șomaj fără rasă —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nasc" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul ..I. Vasilescu" : Eu sînt 
tatăl copiilor — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 10
o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelui curios — 10: 
12. La apusul soarelui, la răsări
tul lunii. Turneul Ansamblului de 
păpuși din Oslo — 17.
e Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 10: 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina ? — 19.30.

Poștașul
9 9

maratonist
I
I

...A venit, din plin, iarna
Cum putem preveni afecțiunile 

bronhopulmonare ?
Este cunoscut 

apar mult mai 
ale căilor respiratorii, cum sînt la- 
ringitele, bronșitele, pneumoniile, 
bronhopneumoniile sau agravări ale 
astmului bronșic. Scopul suprem al 
medicinei fiind prevenirea îmbolnă
virilor, prin cunoașterea cauzelor a- 
cestora, am solicitat tovarășului prof, 
dr. docent MAKIN VOICULESCG - 
director al Spitalului de boli infec- 
țioase Colentina — citeva precizări 
in legătură cu prevenirea afecțiuni
lor pronhopulmonare.

— Organul respirator al omului — 
arborele traheobronșic și plăminul — 
se află intr-un contact permanent și 
intim cu atmosfera înconjurătoare. 
Or, aerul pe care îl respirăm nu co
respunde peste tot și întotdeauna a- 
celor 
mică 
trării 
bune 
diu

că. în sezonul rece, 
frecvent unele boli

criterii de puritate fizică, 
și microbiologică necesare 
stării dc sănătate in 
condiții. Unii factori 

(fum. praf, frig etc.) pot 
voriza o infectare a căilor 
torii cu diferite virusuri sau bacterii, 
ale căror număr și varietate 
imense. Este 
că, printr-un acces 
praștie, de pildă, la 
persoanei respec
tive. circa 100 000 
de picături fin 
pulverizate, pline 
de microbi pato
geni.

Este evident că, 
in locurile foarte 
aglomerate, aerul 
cestei poluări microbiologice, cu cele 
peste 100 de tipuri de virusuri cu 
tropism respirator, care se cunosc, și 
cu alte zeci de specii de bacterii pa
togene. Mucoasa respiratorie iritată 
de fum. de pulberi și de gaze toxice 
se apără mai greu față He această 
poluate microbiană a aerului. Dacă 
se adaugă și efectul frigului excesiv, 
— care scade atit rezistența locala a 
căilor respiratorii, cit și rezistența 
generală a organismului — observăm 
că in sezonul rece și, in special, in 
marile aglomerații urbane se întru
nesc multe condiții favorizante pen
tru infecțiile respiratorii acute.

— Ce măsuri trebuie să luăm la 
apariția primelor simptome ?

— Virozele respiratorii se pot ma
nifesta ea : răceală banală (sau gu
turaiul), laringita acută (cu formă u- 
neori sufocantă : crupul virotic), 
bronșita acută, bronșiolita acută (ca
tarul sufocant), pneumonia și bronho- 
pneumonia virală sau mixtă (virală 
și bacteriană). Aceste afecțiuni br.m- 
bopulmonare sint de o intensitate și 
gravitate deosebite : unele, spre 
exemplu, ca răceala sau guturaiul, 
se tratează simplu, prin tratament de 
tip „casnic", cu ceaiuri, aspirină, 
fricții și siropuri ori calmante ale 
tusei. La fel se tratează și bronșita 
banală. Altele insă, ca bronșiolita 
sufocantă (mai ales la copii), larin
gita și pneumonia, necesită 
tarea medicului și un tratament 
gic indicat de medic.

— In ce constă „greșeala de 
ment“ ?

— In special, in abuzul de

chi- 
păs- 
mai 
me- 

t'a- 
respira-

cele 
de

și varietate sint 
suficient să amintim 

de tuse se im- 
50—75 cm in jurul

OMUL Șl
RAȚIONALĂ

este mai expus a-

consul- 
ener-

trata-

medi
camente. de obicei utilizarea inutilă 
de sulfamide ori de antibiotice pen
tru o afecțiune virală ușoară (o 
ceală, o bronșită simplă ori o 
ringită, ușoară), in cazul căreia 
losirea de antibiotice nu numai 
nu influențează in bine procesul 
rotic (asupra căruia nu are nici

râ- 
la- 
fo- 
că 

vi- 
___ o 

acțiune), clar, in plus, poate deter
mina serioase efecte secundare : a- 
pariția rezistenței microbiene la an
tibiotice, invadarea organismului 
ciuperci (micoze) 
bilizări 
Printr-o utilizare 
vă. de antibiotice 
pariția in lumea bacteriilor a unor 
specii rezistente, față de care tera
peutica ulterioară devine inefi
cientă.

(alergia

cu 
și anumite sensi- 
medicamentoasă). 
extensivă, aburi
se favorizează a-

— Există și cazuri de subaprecie
re a unor boli bronhopulmonare ?

— In adevăr, uncie persoane obiș
nuiesc să „braveze" boala, expunin- 
du-se riscurilor 
cei din jur. 
pericolul unei 
pulmonare, care 
consultul medical 
talizarea. trebuie 
anumite simptome : apariția unui fri
son puternic, chiar violent, (care a- 
nunță începutul unei pneumonii) sau 
a unor frisoane repetate (acestea a- 
nunță mai multe focare de bronho- 
pneumonii) urmate de febră, elimi
narea de spută purulentă sau hemop- 
toicâ. concomitent cu o stare gene
rală afectată. In astfel de 
mai un tratament urgent 
cu antibiotice, condus de 
și. eventual, spitalizarea 
vindecarea bolnavului. Există anumi
te persoane care sint expuse să facă 
afecțiuni bronhopulmonare mai gra
ve : diabeticii, suferinzii de ficat 
(hepatită cronică, ciroză) alcoolicii, 
astmaticii, gravidele, copiii mici (su
garii. in special) și anumite persoa
ne cu deficiențe imunitare (lipsiți de 
imunoglobuline naturale). Aceste per

soane trebuie 
protejate cit mai 
mult și luate ime
diat in evidență, 
la orice afecțiu
ne bronhopulmo- 
n'ară. Rezultă câ, 
in domeniul afec

țiunilor bronhopulmonare. toată te
rapeutica este o chestiune de 
nuanțe, de la cel mai simplu trata
ment „casnic", ..la gura sobei", pină 
la tratamentul energic al unei pneu
monii sau bronhopneumonii, intr-o 
secție de terapie intensivă de spital.

— Ce măsuri indicați pentru pre
venirea » 
nare ?

— In primul rind, 
asigurăm o aerisire 
căperilor, pentru a purifica aerul de 
fum, praf ș.a. și, pe cit posibil, -it 
mai mult cînd e soare. Razele ultra
violete ale soarelui sint virulicide și 
bactericide. In anumite spații in
tens poluate se recomandă chiar 
sterilizarea aerului cu aparate cu 
raze ultraviolete. Cunoscind că de 
multe ori impurificarea aerului cu 
praf se însoțește și de impurificare 
microbiană. in orice cameră sau ate
lier trebuie folosit curățatul umed 
sau prin aspiratoare de praf. Mai tre
buie reținute adaptarea și „călirea" 
Ia frig a organismului, printr-o îm
brăcăminte potrivită la fiecare tem
peratură (dar fără „cocoloșire"), prin 
gimnastică, sport, mers pe jos, suitul 
scărilor fără ascensor, ceea ce antre
nează organismul spre o rezistentă 
crescută. Se recomandă, de asemenea, 
un program de viață regulată, fără 
excese fizice, fără scurtarea duratei 
normale de somn și cu o alimentație 
rațională.
tive și cu 
cial „C"), 
creșterea 
nespeeifice a organismului.
țeles. persoanele cu risc crescut Ia 
îmbolnăvirea de afecțiuni bronho
pulmonare trebuie să evite, mai ales 
in perioadele epidemice, vizitele și 
circulația inutilă, in aglomerații, 
unde poluarea microbiană a aerului 
este maximă. In fine, o măsură dc 
igienă elementară care trebuie a- 
mintită este aceea că orice persoană 
care 
să-și 
tistă 
prin 
cu microbi a aerului 
rea celorlalți.

și contaminind pe 
Pentru a recunoaște 

bronho- 
neapărat 

chiar spi- 
in vedere
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Cititorul Alexandru Herlău 
din comuna Gurahonț, județul 
Arad, ne roagă să inserăm in 
rubrica noastră „măcar două 
cuvintele” despre poștașul Iovu 
Moț. „cel cu... moț" dintre toți 
colegii din împrejurimi. Toată 
viața lui. poștașul a bătut dru
murile. pe la casele oamenilor, 
cu vești de la rude și prieteni, 
cu .ziare și reviste, telegrame și 
mandate. N-a știut ce-i vremea 
rea și niciodată n-a încurcat 
nici o scrisoare. Acum, ieșind 
la pensie, colegii l-au sărbăto
rit. urindu-i....... drum bun. de
viață lungă". Cineva a avut cu
riozitatea să facă un calcul : 
cam cîți kilometri a străbătut 
poștașul Moț pe drumurile co
munei. A ajuns la o concluzie 
impresionantă : Moț a parcurs 
o distanță de peste 6 ori mai 
mare decit ocolul Pămintului pe 
la Ecuator 1
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afecțiuni 
necesită 
și poate 
să avem

cazuri, nu- 
și energic 
un medic 
pot aduce

afecțiunilor
,-------- „_

bronhopulmo-

este necesar să 
frecventă a in-

cu toate principiile nutri
aport de vitamine (in spe- 
prin fructe, care să asigure 
rezi sten ței anti i n fecțioa se

Binein-

tușește sau strănută trebuie 
acopere înainte fața cu o ba- 
sau cu un șervețel de hirtie. 

care să împiedice contaminarea
și îmbolnăvi-

Convorbire
Elena MANTEI

realizată de
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Nu, nu a fost 
„singurica"

Intr-una din zile, in drumul său spre 
casă. E. B. — elevă la un liceu industrial 
din Capitală — a fost acostata de un băr
bat care, ca virstă. putea să-i fie tată.:

..Singurică, singurică
Fata a dat să treacă mai departe. ,.Ta- 

ticu" nu s-a lăsat insă impresionat nici de 
atitudinea serioasă a fetei, nici de indife
rența afișată de aceasta in fața întrebării 
lui triviale și a încercat s-o apuce pe fata 
de braț. Gest care a stirnit atit protestele 
elevei, cit și intervenția cetățenilor aflați 
in apropiere.

Credeți că huliganul a renunțat cumva 
la intențiile sale „amoroase" ? Nicidecum. 
Sfidind pe toți cei din jur. a continuat s-o 
„însoțească" pe fată. Văzind insistențele 
huliganului, cițiva dintre cetățenii martori 
la scena de mai sus i-au venit fetei in 
ajutor. Unii au ferit-o de intențiile agresive 
ale „amorezului" tomnatic ; alții au dat 
fuga pină la prima intersecție și au venit 
insoțiți de un milițian. Așa a fost dezvă
luită și identitatea huliganului. Nu altul 
decit un foarte cunoscut infractor, recent 
eliberat din penitenciar: Romus Filișanu 
— din București. Calea Călărașilor — că
sătorit. tată a cinci copii minori, dintre care 
doi au chiar virsta elevei acostate 1

La cele unsprezece condamnări anteri
oare. s-a adăugat cea de-a douăsprezecea : 
un an și două luni închisoare.

De la sport la... 
gogoși

Prin hotărire judecătorească definitivă. 
Tribunalul Capitalei, secția I penală, l-a 
condamnat pe Mihai Verusi — fost respon
sabil al unei gogoșerii din București, Șo
seaua Pantelimon nr. 6 — la doi ani și șase 
luni închisoare și la 16 662 Ici despăgubiri 
civile.

Cităm din rechizitoriu : „In calitatea 
avută. M. V. obișnuia să ia diferite sume 
de bani din casieria unității, sume pe care 
Ic folosea in interes personal — cel mai 
adesea pe băuturi alcoolice. In plus, pen
tru ca unitatea să nu stea eu obloanele 
trase in timp ce el bătea circiumile sau 
bulevardele, cum obișnuia, acesta angaja 
diferiți patiseri să lucreze in locul lui și 
pe care ii plătea tot cu bani din casieria 
unității".

Iată cițiva dintre „înlocuitorii" lui M. V. 
și sumele primite de ei pentru serviciile 
prestate ; Cocea Spiru — plătit cu suma 
de 4 000 lei, pentru aproximativ două luni 
de muncă ; Petru Bucătaru — plătit cu 
suma de 600 lei pentru o săptămină de 
muncă ; Silvia Mărgărit — plătită cu suma 
de 800 lei, pentru aproape două săptămini 
de muncă. Toți au apărut ca martori in 
procesul recent încheiat... Hotărirea de 
sancționare a lui M. V. este binevenită : și 
pentru a stopa acțiunea păgubitoare a lui

M. V. in ceea ce privește repetatele sustra
geri din gestiune, și in ceea ce privește 
mentalitatea sa de „patron" pe banii sta
tului.

Răsfoind piesele dosarului, am descoperit 
cu surprindere și un amănunt nu lipsit de 
importanță : din actele privind calificarea 
profesională a lui Mihai Verusi reiese că 
strașnicul patiser era de fapt... profesor de 
educație fizică, absolvent cu diplomă al 
Institutului de cultură fizică. Cum explică 
conducerea întreprinderii de cofetării și ră
coritoare nr. 2 — de care aparține unita
tea — numirea lui M. V. la tejgheaua go- 
goșeriei ?

O „plăpumioară" 
de 10000 lei

Recent. Ionică Perișan — domiciliat in 
satul Popești, județul Focșani — a fost tri
mis in judecată pentru faptul că. raportin- 
du-i-se veniturile la cheltuieli, acestea din 
urmă depășeau ciștigurile legale ale cerce
tatului cu suma de... 81 002 Iei.

Situație în fața căreia I. P. pare de-a 
dreptul uimit :

— De unde veniturile ilicite, onorată in
stanță ? 1 Bunurile din inventarul prezen
tat dumneavoastră sînt agonisite de-a lun
gul anilor, prin muncă cinstită și prin 
noroc. Mașina, de pildă, am ciștigat-o la 
loz in plic. Puteți verifica 1

Și cercetatul și-a continuat „apărarea" 
dind și restul detaliilor : data la care a 
tras „lozul cel mare", cum și unde s-au 
întimplat lucrurile...

Firește, instanța a admis proba ; dar nu 
așa. verificind numai inscrisurile din do
cumente — unde intr-adevăr la numele 
ciștigătorului mașinii este trecut „Peri
șan" — ci și restul „detaliilor" legate de 
acest ciștig. Așa s-a constatat că „norocul" 
cu pricina și-l făcuse insuși cercetatul. 
Știind că in eventualitatea unui control nu 
ar putea justifica proveniența banilor cu 
care dorea să-și cumpere un autoturism, 
I. P. a așteptat pină a dat de uri ciștigător 
de mașină la loz in plic. Și mai înainte 
ca adevăratul ciștigător să-și ridice ciștigul, 
ilicitul i-a cumpărat lozul cu noroc, bar 
nu cu suma inscrisă in prețul de catalog 
al mașinii, ci cu cit i-a pretins posesorul 
lozului : cu incă zece mii lei peste preț. 
„Acoperire" pentru care I. P. a închis ochii 
și a plătit.

Alături de alte probe Ia fel de consis
tente. proba de mai sus a dus la sancțio
narea lui I. P. cu confiscarea totală a su
mei menționate.

Si totuși, dacă așa stau lucrurile în le
gătură cu „lozul cel mare", de unde banii 
dobindiți ilicit de I. P. ? Răspunsul il gă
sim tot in instanță. Cu citva timp înaintea 
procesului de față. I. P. — fost șef al De
pozitului central Cindești, aparținind de 
Întreprinderea viei și vinului Vrancea — 
a apărut in alt proces, in calitate de in
culpat. acuzat și condamnat — la șase ani 
închisoare — pentru crearea de plusuri in 
vederea sustragerii și pentru înșelăciune.

Lucru care a declanșat și cercetarea veni
turilor inculpatului.

La așa „noroc", așa deznodâmint.

Din caietul 
grefierului

,fiecare dintre nui să răspundă pentru 
ceea ce a făcut el insuși, onorată instanță : 
L. G. pentru cablele luate împreună cu 
fratele lui, eu — pentru că -am stat de 
veghe*. In plus vă rog să rețineți că eu 
mi-am făcut treaba de mintuială și că nu
mai datorită neatenției mele cei doi au 
putut fi surprinși de paznic in timp ce 
suiau ultimul colac in portbagaj".

(Tribunalul Capitalei, dosar penal 
2 711/1977. fragment din apărarea co- 
inculpatului Mircea T„ acuzat de sus
tragere din avutul obștesc).

.... cu siguranță, inculpatul este cel care 
l-a lovit pe reclamant ; cu levierul în mina 
și injurind, acesta părea insă cu mult mai 
înalt decit este in realitate...".

(Tribunalul județean Ilfov, secția 
penală, fragment din declarația lui 
FI. O., martor în dosarul penal 
1 272/1977).

Titus ANDREI

Mulțumire♦
„Vă scrie familia lui Vasile 

Olaru din Dragoniirești, județul 
Vaslui. Sintem o familie care 
numără 11 suflete, dar era 
gata-gata ca unul din noi să nu 
mai fie astăzi in viață. Este 
vorba de un fecior al nostru, 
de profesie muncitor, care a su
ferit un grav accident". In con
tinuare, familia Olaru ne roagă 
să aducem și prin ziar mulțu- 
.mirile sale cele mai călduroase 
medicilor de la spitalul din Mo
retti, care l-au îngrijit ca pe 
propriul lor fiu. precum și nu
meroșilor colegi de muncă șl 
prieteni care au donat singeie 
necesar masivelor transfuzii fă
cute. ,,ln curind, feciorul nostril 
va fi major și va putea 
sărbătorească și el această 
moașă primăvară a vieții 
Multi ani, cu sănătate !

Pasiune

să-și 
fru- 
lui".

Odată cu căderea primilor 
fulgi de nea și la Sibiu, pionie
rii din școlile generale nr. 17 și 
21. îndrumați de doi redutabili 
performeri in construcția de na- 
vomodele — Nicolae Rodeanu, 
directorul Teatrului de păpuși, 
și pensionarul loan Cotoarâ — 
au început o adevărată întrece
re pentru... vara '78. Pe „șan
tierul naval" al micilor construc
tori se află acum in pregătite 
o adevărată flotă de 20 navo- 
modele. Printre acestea, reține 
în mod deosebit atenția macheta 
faimoasei nave „Santa Maria”, 
cu care Cristofor Columb a des
coperit Lumea Nouă, ca și trei 
iahturi „de excepție" din clasa 
A, cu înălțimea catargului de 
aproape doi metri. Inimoșii na- 
vomodeliști sibieni sint hotâriți 
să-i „bată" in întrecere pe co
legii lor de pe firul Dunării sau 
de pe malul mării. Vint bun 
pupa 1

13

I Se văita, 
dar mintea 

9

Un echipaj de miliție face 
semn șoferului de pe uutodu- 
bita 2—BV—42d9 a 'întreprin
derii „6 Martie" din Zărnești, 
județul Brașov. Cerindu-i-se ac
tele la control, șoferul loan Chi- 
miuc iși scormonește buzunarul 
in căutarea foii de parcurs, pen
tru a dovedi legalitatea trans
portului de foi de panel și pla
caj. ..Vai de mine și de mine — a 
început el să se vaite. Am uitat 
toate actele la garaj". Dar nu le 
uitase. Cercetările au stabilit câ 
materialele aflate in autodubiță 
fuseseră sustrase de șofer din 
magazia întreprinderii si scoase 
pe poarta acesteia, in schimbul 
unei sute de lei. pe care i-a 
strecurat-o paznicului Gheorghe 
Adam. Urmarea : materialele au 
fost duse la locul lor. in intre- 
prindere. iar șoferul și paznicul 
depuși tot la locul lor, pentru 
continuarea anchetei.
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Fetita din
9

trenul 5 501
Procurorul șef al județului 

Bacău. Petre Goțu. ne aduce la 
cunoștință. printr-o scrisoare 
trimisă pe adresa rubricii noas
tre. un caz mai puțin obișnuit, 
pe care-1 supunem, la rindu-ne, 
atenției cititorilor, rugindu-i 
(pe cei care pot) să contribuit 
la elucidarea lui. Despre ce este 
vorba ? In ziua de 29 august 
1977. la ora 7.25, în trenul per
sonal 5 501. care circula din di
recția Adjud, a fost găsită in 
gara Comănești o fetită aban
donată. La inceput. fetița a 
fost internată in spitalul din 
Comănești. după care a fost in- 
credințată leagănului de copii 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Intrucit pină in prezent 
nu a fost depistată mama feti
tei. procurorul șef scrie, in în
cheiere : „Persoanele care c 
cunosc pe mama ei sau împre
jurările in care fetița a fost 
abandonată sînt rugate să a- 
nunțe de indată organele procu
raturii sau ale miliției".

La o barieră
Vasile Viorel din Cluj-Napoca 

a pornit la ceas de noapte să-si 
ducă soacra acasă, intr-un sat 
apropiat. L-a luat lingă el și pe 
fiul său. La un moment dat. a 
trebuit să traverseze o linie fe
rată. unde bariera era lăsată. 
Limpede : trecerea oprită. Dar 
el a trecut. Pe la capătul barie
rei. A fost surprins de o loco
motivă. Niciunul din cei trei 
aflați în mașină n-a mai putut 
fi salvat.

Rubrică realizată de
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TELEGRAMA

VOLTA SUPERIOARĂ

Excelenței Sale
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară

La sărbătoarea națională a țării dumneavoastră, vă adresez calde feli
citări și urări de sănătate personală, iar poporului voltez prieten multă 
prosperitate și pace.

Am convingerea că relațiile dintre țările noastre, bazate pe stimă și 
respect mutual, se vor dezvolta mai puternic în viitor, spre binele popoa- 

i instaurarea unei noi ordini economicerclor român și voltez. al luptei pentru 
și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Secretariatul General al Organizației Internaționale a Ziariștilor a trimis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă prin care îi adresează călduroase 
felicitări cu ocazia atribuirii celei mai înalte distincții a Consiliului Mondial 
al Păcii. Medalia „Frederic Joliot-Curie“. Amintindu-ne de onoarea de a fi 
fost primiți în audiență de către dumneavoastră, cu prilejul sesiunii Prezi
diului O.I.Z. la București, se spune în telegramă, vă adresăm, stimate tova
rășe președinte, cele mai bune urări de sănătate și fericire 
voastră, precum și de mari succese pe calea socialismului 
pentru România.

pentru dumnea- 
și progresului

Din partea Agenției
In ultimul timp, unele 

presă și posturi de radio 
o informație referitoare la o pretinsă 
participare a unui observator al 
României la reuniunea ce urmează 
să aibă loc la Cairo in problemele 
privind Orientul Mijlociu.

Agenția Română de Presă „Ager- , 
preș" este împuternicită să declare

agenții de 
au difuzat

Române de
că această informație nu corespunde 
realității, ea fiind cel puțin rodul 
unei simple fantezii. Difuzarea a- 
cestei știri — care nu provine in 
nici un caz din vreo sursă românească 
— contravine misiunii mijloacelor de 
informare în masă de a contribui la 
informarea oorectă a opiniei pu
blice.

Din activitatea partidelor progresiste,

democratice din noile state independente

Angola: Crearea partidului de avangardă
al clasei muncitoare

Volta Superioară aniversează 19 
ani de la proclamarea republicii, 
la 11 decembrie 1958. Doi ani mai 
tîrziu, in 1960, ea avea să-și ciștige 
independența deplină, angajîndu-se 
pe 
sine tătătoare.

D eniile de asuprire colonială 
și-a . pus puternic amprenta asu
pra acestei țări din partea vestică 
a Africii (274 200 kmp și 6 milioane 
locuitori), situată în rîndul țărilor 
cu nivelul cel mai redus al ve
nitului anual pe locuitor. Odată 
cu preluarea puterii, în 1966, de 
către guvernul condus de genera
lul Sangoule Lamizana, a fost adop
tat un amplu program de dezvolta
re economico-socială. Proiectele 
inițiate, îndeosebi în domeniul a- 
griculturii, au fost insă afectate 
de seceta fără precedent ce s-a 
abătut asupra țărilor din zona Sa- 
helului. Datele oficiale furnizate 
recent indică reluarea cursului nor
mal al economiei Voltei Superioa
re. Recoltele bune din 1976 și 1977 
au asigurat aprovizionarea popu
lației din resurse interne. O aten
ție deosebită se acordă punerii in 
valoare a terenurilor agricole, ame
najării cursurilor de apă cu un de
bit mai constant, pentru a evita, pe 
viitor, dependența de condițiile de 
climă. De asemenea, descoperirea 
de noi bogății ale subsolului (man
gan. aur. fosfați etc.) a determinat 
guvernul să mărească investițiile

drumul dezvoltării libere, de

In sectorul exploatării miniere. Au 
început lucrările de construire a 
unei linii ferate, care va servi nor
dul țării. în special zona minelor 
de mangan.

Pe plan extern, Volta Superioară 
militează, în cadrul diverselor or
ganisme internaționale, a „Grupu
lui celor 77“ și a mișcării țărilor 
nealiniate pentru cooperare echi
tabilă intre națiuni, pentru instau
rarea unei noi ordini internațio
nale, care să asigure condițiile ne
cesare progresului tuturor națiuni
lor.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, țara noastră întreține rela
ții de prietenie și colaborare cu Re
publica Volta Superioară. Intilni- 
rea de la București, din anul 
1973, dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Sangoule 
Lamizana a conferit noi dimensiuni 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Volta Superioară. Acordurile 
și înțelegerile încheiate cu acest 
prilej reflectă dorința celor două 
țări de a dezvolta cooperarea din
tre ele pe multiple planuri, de a 
contribui și pe această cale la cauza 
înțelegerii și apropierii între po
poare, a edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cronica
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a adoptării „Declarației univer
sale a drepturilor omului", simbătă 
dimineață a avut loc in Capitală o 
adunare organizată de Asociația Ro
mână pentru Națiunile Unite — 
ANUROM — Centrul european al 
asociațiilor pentru Națiunile Unite 
cu sediul la București.

După cuvintul introductiv rostit de 
prof. univ. dr. docent Alexandru 
Bălăci, președintele ANUROM, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției. a vorbit despre semnificația 
activității Organizației Națiunilor 
Unite pentru transpunerea în viață a 
prevederilor Cartei O.N.U. și Decla-

M. SASARMAN
I

zilei
rației pentru drepturile omului, sub
liniind, in acest context, contribuția 
României la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității. In 
continuare. A. S. Dajani, directorul 
Centrului de informare al O.N.U.. cu 
sediul la București, a prezentat de
clarația lui Kurt Waldheim, secreta
rul general al O.N.U., cu prilejul Zi
lei drepturilor omului.

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, un 
numeros public.

Adunări 
niment au 
și Iași.

consacrate aceluiași eve- 
avut loc la Cluj-Napoca

(Agerpres)

„LOTO-2“
La 18 decembrie 1977, Adminis

trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o nouă tragere specială 
Loto-2. după formula tehnică lan
sată la 23 octombrie a.c.

Se acordă cîștiguri în autoturis
me ..Dacia 1 300" și ..Skoda S 100". 
in excursii in R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană, 
în bani — fixe 
etc) și variabile.

Se efectuează . ..
tizate in 3 faze. In total se extrag 
20 de numere. Cîștigurile'se acordă 
pe 15 categorii. Se poate ciștiga și

precum și cîștiguri
(25 000, 10 000 lei

5 extrageri repar-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, LA CLERMONT FERRAND ÎN CÎTEVA RÎNDURI

din cele 
și a V-a

acordate 
din fond

O nouă tragere specială
cu 2 numere din cele 4 ale fiecărei 
extrageri și cu 3 numere 
8 ale extragerilor a IV-a 
luate la un loc.

Premiile suplimentare 
la faza a Il-a se suportă 
special.

Se poate participa cu bilete de 10 
și 15 lei varianta simplă, achitată 
integral sau în valoare de un 
sfert, biletele de 15 lei avind drept 
de participare la toate cele 5 ex
trageri.

Vinzarea biletelor : pină simbătă 
17 decembrie a.c.

A 
„REVISTA 

nr.

6-9 cu Franța
de la egal la egal cu
S-au intilnit ieri, Ia Clermont 

Ferrand, ciștigătoarea ultimei ediții 
a „Turneului celor cinci națiuni" cu 
ciștigătoarea ultimei ediții a campio
natului european. Respectiv, repre
zentativele de rugbi ale Franței și 
României. Partida s-a încheiat, po
trivit tradiției ultimilor ani. in fa
voarea celor care au jucat pe teren 
propriu (9—6 pentru francezi), așa 
cum. cu un an in urmă, la București, 
scorul fusese favorabil (la aceeași 
diferență minimă) jucătorilor noștri : 
15—12.

De data aceasta, ambele reprezen
tative încercau, pe lingă tranșarea 
unei frumoase rivalități, și reabilita
rea pentru unele comportări prece
dente mai puțin aplaudate : Franța 
3—15 cu Noua Zeelandă ; România 
38—21 cu Polonia și 10—10 cu Italia. 
Din ambiția de reabilitare a celor 
două formații a rezultat — cum 
ne-am convins vizionind transmisia 
pe micul ecran — o partidă de mare 
angajament fizic, viu și dîrz dispu
tată, de un ridicat nivel spectacular, 
deși nu s-a reușit nici o „încercare", 
toate punctele fiind înscrise prin „lo
vituri de picior".

Rugbiștii francezi s-au năpustit pur 
și simplu spre buturile echipei noas- 
" '• incă de la primul fluier al arbi- 

li englez Hughes, dorind, proba- 
să pășească cu dreptul încă din 

.mele minute. Dar reprezentanții 
noștri s-au apărat cu multă precizie 
și decizie, cu o exemplară dăruire,

£

...Dar rugbiștii noștri au jucat 
valoroșii lor parteneri
tînărul Stoica Enciu 
vărate acte de bravură sportivă, 
plaudate repetat de publicul francez. 
In minutul 30 însă. Romeu trans
formă o „lovitură de pedeapsă" (3—0). 
pentru ca incă înainte de pauză să 
mai reușească o asemenea transfor
mare (6—0). Repriza secundă apar
ține in bună măsură rugbiștilor noș
tri, care impun ritmul de joc. atacă 
mai mult și, în consecință, egalează 
— prin Alexandru („lovitură de pi
cior căzută") și Bucos („lovitură de 
pedeapsă"). Dar Romeu execută din 
nou cu precizie și ia conducerea 
pentru echipa sa : 9—6. Francezii au 
beneficiat de 10 lovituri și au Înscris 
3 ; ai noștri de 6 (din poziții dificile) 
și au înscris una.

Rugbiștii noștri se întorc, astfel, de 
la cel mai greu examen al anului, 
așa cum și-au propus înainte de ple
care : „Fără să aibă a-și reproșa 
ceva, indiferent de rezultatul înscris 
pe tabela de marcaj" 1 La Clermont 
Ferrand ei au luptat exemplar, au 
reușit un joc bun și un rezultat strîns, 
au demonstrat un progres evident, 
făcind să reverbereze ecoul valorosu
lui rugbi românesc pe terenul celei 
mai bune reprezentative de pe con
tinent. Drept pentru care, ei, împre
ună cu antrenorii Valeriu Irimescu și 
Viorel Moraru, merită nu numai o 
bărbătească strîngere de mină, dar 
chiar să-i așteptăm la aeroport. ,

G. MITROI

săvirșind ade-
a-

• Simbătă seara, in sala sporturi
lor din Deva, au continuat campio
natele naționale de gimnastică. Titlul 
la feminin a fost cucerit de Cristina 
Itu (Dinamo București) cu 74,95 
puncte, urmată de Marilena Neacșu 
(C. S. Școlar Sibiu) — 74.50 puncte și 
Emilia Eberle (C. S. O. Arad) — 
74.15 puncte. Aceste trei gimnaste 
sint pregătite ia liceul de specialitate 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej de 
antrenorii Marta și Bela Karoly. Pe 
echipe, a terminat învingătoare Di
namo cu 361,05 puncte. Astăzi, de la 
ora 17. se dispută concursul special 
pe aparate.
• In campionatul republican femi

nin de șah. ce se desfășoară la Si
naia. după 5 runde conduce Viorica 
Tolgyi, cu 4 puncte, urmată de Eli- 
sabeta Polihroniade, cu 3.5 puncte. 
Rezultate din runda a 5-a : Tolgyi — 
Nechifor 1—0 ; Gogilea — Chiș re
miză ; Bogdan — Ghindă 1—0 ; Ol- 
teanu — Polihroniade remiză; Baum- 
stark — Pogorevici 1—0.

• In semifinalele turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Londra, Billie Jean King (S.U.A.) a 
învins-o cu 6—4, 2—6, 6—3 pe olan
deza Betty Stove. Ea o va întîlm 
în finală pe Virginia Wade (Anglia) 
învingătoare cu 6—1, 6—0 in fața 
Virginiei Ruzici (România). De re
marcat că în sferturile de finală Vir
ginia Ruzici a eliminat-o cu 4—6, 
6—3, 6—2 pe cehoslovaca Renata To
manova.
• La Moscova, în concursul inter

național de patinaj artistic, în proba 
feminină, după executarea figurilor 
impuse, pe primul loc se află Natalia 
Strelkova (U.R.S.S.) cu 31.16 puncte, 
urmată 
(R.D.G.) 
Ignatova 
Gabriela 
cui 10, cu 27 puncte.

apărut
ECONOMICA1' 

49/1977
Sub genericul „DOCUMENTELE 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI — GHID ÎN ACȚIU
NE", revista publică articolele :

„Opțiuni fundamentale pentru pro
gresul și bunăstarea societății româ
nești" ; „Unitatea dialectică dintre 
politica internă și externă a partidu
lui" :■ „Semnificațiile făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
in România" : „Preocuparea consec
ventă a partidului pentru perfecțio
narea mecanismului economic" ; 
„Afirmarea plenară a revoluției tch- 
nico-științifice — la baza strategiei 
dezvoltării".

DOCUMENTARUL ÎN AJUTORUL 
CELOR CE STUDIAZĂ ÎN ÎNVĂ- 
ȚĂMÎNTUL POI.ITICO-IDEOI.OGlC 
este consacrat temei : „Planul națio
nal unic de dezvoltare 
socială".

Revista 
obișnuitele 
națională ; 
mondială.

publică, de 
sale rubrici : 

Teorii-idei ;

econom ico-

asemenea, 
Economie 
Economic

i

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Direcția circulație din Inspectoratul 

General
Fenomenele meteorologice din ul

timele 48 de ore au făcut alune
coasă partea carosabilă de pe multe 
șosele din țară din cauza stratului 
de mizgă, polei, zăpadă înghețată. 
Organele de administrare a drumu
rilor acționează pentru degajarea ză
pezii și imprăștierea de materiale 
antiderapante.

Se recomandă conducătorilor auto 
să circule cu viteză redusă și să evite 
frinările ori manevrarea bruscă a 
volanului, să nu staționeze pe partea 
carosabilă a șoselelor. Aceasta, pen
tru a facilita activitatea utilajelor 
de deszăpezire, cit și pentru a pre
veni necesitatea efectuării unor de
pășiri. O atenție deosebită trebuie 
să se acorde stării pneurilor, presiu
nii in pneuri și dotării acestora cu 
lanțuri antiderapante, in cazul cind 
urmează să se circule în zone unde 
a căzut mai multă zăpadă. In con
diții de vizibilitate redusă, să se fo
losească luminile de poziție, iar după 
lăsarea serii să se utilizeze și in 
orașe luminile de întîlnire ale faru
rilor.

Conducătorilor de autovehicule din

al Miliției
Capitală li se recomandă să nu sta
ționeze pe arterele mijloacelor trans
portului in comun de călători. De 
asemenea, mașinile parcate pe ma
rile bulevarde și în zonele- mai 
aglomerate să fie duse pe străzi la
terale, cu trafic redus. Toți condu
cătorii auto, profesioniști și amatori, 
sint obligați să acorde prioritate 
mijloacelor tehnice și echipelor care 
acționează pentru împrăștierea ma
terialelor antiderapante, la degaja
rea gheței și a zăpezii, să respecte 
cu strictețe toate regulile de circu
lație și, in mod deosebit, cele privi
toare la regimul de viteză 
darea priorității la trecerile 
toni. La rîndul lor, pietonii 
cu desăvîrșire traversarea 
prin locuri nepermise și să fie atenți 
chiar și atunci cind se angajează pe 
trecerile special marcate pentru ei. 
Deținătorilor de autovehicule pro- 

' prietate personală din Capitală și 
din zonele in care drumurile sint 
mai greu de străbătut li se reco
mandă să evite deplasările, dacă nu 
sint absolut necesare.

și acor
de pie
să evite 
străzilor

de Karola Weisenberg 
— 30,60 puncte și Marina 

(U.R.S.S.) — 30 puncte. 
Voica (România) ocupă lo-

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a răcit in toa

te regiunile, mai accentuat in sud și 
est. Cerul a tost variabil in Maramu
reș și nordul Transilvaniei și mai mult 
acoperit în celelalte regiuni. Au căzut 
ninsori temporare in Moldova, Dobro- 
gea, Muntenia, sudul și estul Transil
vaniei, m sudul Banatului, regiuni in 
care și vlntul a prezentat Intensificări 
pină la 70 km pe oră din sectorul estic, 
viscolind local zăpada. Precipitații lo
cale sub formă de burniță și ploaie au 
căzut in nordul Banatului și sudul Cri- 
șanel. Temperatura aerului la ora 
era cuprinsă intre minus 8 grade 
Suceava și Cimpulung Moldovenesc 
5 grade la Holod și Lugoj.

Timpul probabil pentru zilele de 
13 și 14 decembrie. In țară : Vreme 
friguroasă, geroasă noaptea și dimi
neața. Cei- mai mult noros, îndeosebi 
in sudul țări! în primele zile, cind 
temporar va ninge. In rest ninsori 
izolate. Vini moderat cu unele inten
sificări la începutul intervalului în Mol
dova și Dobrogea. predominind din 
sectorul nord-est. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse ziua intre minus 
9 și plus 1 grad, iar minimele noaptea 
intre minus 15 și minus 5 grade. In 
București : Vremea va continua să se 
răcească, cerul va fi mal mult noros 
la începutul intervalului, cînd tempo
rar .va mai ninge. Vintul va sufla mo
derat cu intensificări din sectorul estic 
in primele zile.

14 
la 
Si

12.

Raportul de activitate al C C. al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei 
prezentat de Agostinho Neto la primul Congres al M.P.L.A.

După cum s-a anunțat, la 4 decembrie s-a deschis la Luanda pri
mul congres al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), avind ca scop să consacre constituirea acestei mișcări in
tr-un partid bazat pe 
portul de activitate a 
președintele M.P.L.A.

medie de viață era de 
de ani.

opțiunile socialiste 
fost prezentat de

ale poporului angolez. Ra- 
tovarășul Agoslinho Neto,

• PENTRU PURITA
TEA MEDIULUI ÎNCON
JURĂTOR. Sub cupola Pa
latului sporturilor din Tbilisi 
s-a deschis expoziția intitulată 
„Utilizarea rațională și proteja
rea resurselor naturale ale 
U.R.S.S.". Din. diferitele expo
nate, vizitatorul află că pină in 
1980 Uniunea Sovietică va dis
pune de 135 de rezervații, unde 
se vor planta 354 000 ha perdele 
de protecție. Sint prezentate 
noî modele de aparate de con
trol a purității diferitelor me
dii (aer, apă), machetoie unor 
instalații de epurare a rezi
duurilor din industriile chimică, 
de prelucrare a petrolului, de 
extracții miniere, precum și 
modul de funcționare al siste
mului de curățire a apelor re

ziduale cu ajutorul microorga
nismelor, aplicat la uzina de 
automobile din Zaporojie. De 
asemenea, sint expuse noi ti
puri de vehicule, care emană o 
cantitate redusă de bioxid de 
carbon, cum sint autobuzul pe 
bază de gaz îmbuteliat produs 
la uzina Likino sau autocamio
nul „Zil-136 G“, care funcțio
nează cu gaz lichefiat, ori mo
delul experimental al unui au
toturism „Volga" acționat pe 
bază de gaz lichefiat și benzină.

• RECORD REBU- 
SIST ABSOLUT.
Blaise, cunoscut autor belgian 
de cuvinte incrucișate. tocmai 
terminase „cel mai mare careu 
de cuvinte încrucișate din 
lume", cind a avut, la Liege, 
un atac de cord fatal. In lun

gime de 1,70 metri și lat de 
1.10 metri, careul cuprindea 
25 000 de pătrățele. Cele 7 748 
de definiții aferente alcătuiesc 
un volum de 170 pagini. Un 
iubitor de cuvinte incrucișate, 
precizase autorul prezentîndu-și 
„capodopera", va avea nevoie 
de circa trei luni de zile pen
tru a dezlega acest careu, că
ruia Blaise ii. consacrase, timp 
de aproape opt ani, între 3 și 
6 ore pe zi 1

• STEREOFONIE... 
DE PE VREMEA LUI 
EDISON. Evident, în perioa
da în care a fost lansat fono
graful. nu se putea vorbi incă 
de înregistrări stereofonice. In 
vremea lui Edison metodele de 
înregistrare erau atît de puțin

Referindu-se la condițiile 
noi în care are loc congresul, 
raport se arată că popoarele țărilor 
socialiste, popoarele țărilor progre
siste din Africa, precum și forțele 
progresiste de pe toate continentele 
și-au adus contribuția la marea vic
torie a poporului angolez — cuce
rirea libertății și independenței.

M.P.L.A.. care a exercitat condu
cerea în timpul luptei împotriva co
lonialismului și a inițiat procesul de 
edificare a unei vieți noi. și-a înde
plinit misiunea istorică de mișcare 
populară promotoare a luptei pentru 
eliberarea națională — subliniază ra
portorul. Realizarea obiectivului con
struirii democrației populare și so
cialismului reclamă mutații calitati
ve pe planurile politic, ideologic și 
organizatoric. Avem nevoie de o or
ganizație înaintată, care să poată 
să-și Îndeplinească în modul cel mai 
eficient rolul în conducerea so
cietății.

O asemenea organizație, creată în 
conformitate cu principiile marxist- 
leniniste, va deveni noul partid — 
partid de avangardă al clasei mun
citoare. El va uni intr-o alianță trai
nică muncitorii, țăranii, intelectuali
tatea revoluționară, pe ceilalți oa
meni ai muncii devotați cauzei trans
formării revoluționare a societății.

Folosind experiența luptei de eli
berare națională, experiența luptei 
revoluționare a celorlalte popoare, 
călăuzindu-se după teoria marxist- 
leninistă, partidul va deveni forța 
conducătoare a statului și societății 
angoleze. Sub conducerea sa va li 
instaurată și întărită în toate sferele 
puterea democrat-populară, se va 
întări unitatea ideologică a clasei 
muncitoare, vor fi realizate transfor
mări revoluționare în relațiile de 
producție.

Referindu-se la programul și sta
tutul partidului, vorbitorul a subli
niat că ele sint documente fun
damentale și au un caracter obliga
toriu pentru toți membrii partidului. 
Criteriile stabilite pentru intrarea in 
partidul clasei muncitoare trebuie să 
țină seama de scopurile pe care 
acesta și le propune. Partidul luptă 
pentru făurirea unei societăți bazate 
pe socialismul științific, iar membrii 
săi trebuie să fțe intransigenți față 
de orice incercări de a denatura sau 
de a Împiedica transpunerea în viață 
a principiilor fundamentale ale so
cialismului.

Marxism-leninismul ne învață — și 
experiența demonstrează aceasta — 
că problema fundamerttală și hotări- 
toare a oricărei revoluții este pro
blema putorii de stat. Clasa munci
toare și aliatii săi au nevoie de o 
putere politică și de un stat tot mai 
consolidate pentru a învinge impo-

istorice 
în

claselor exploatatoare și a 
Încercări

trivirea
pune capăt oricăror incercări de 
restaurare a fostei puteri, pentru a 
apăra revoluția chiar cu forța arme
lor, pentru a conduce și organiza 
construirea socialismului și a mobi
liza in acest scop masele de oameni 
ai muncii. Puterea revoluționară nu 
poate fi instaurată și menținută fără 
existența mijloacelor de a o apăra. 
Este de aceea absolut justificată 
atenția pe care Republica Populară 
Angola o acordă organizării apără
rii sale. Agresiunea disimulată împo
triva Angolei a început din apri
lie 1974, iar în 1975 R.S.A. a invadat 
fățiș teritoriul angolez. Nu pu
tem să uităm aceasta. Imperialismul 
vede în Angola o piedică pentru în
făptuirea pretențiilor sale de domi
nație în Africa. Republica Populara 
Angola trebuie cu orice preț să-și 
apere independența cucerită. Poporul 
nu trebuie să-și piardă cuceririle. El 
trebuie să fie conștient de forța sa 
și să fie gata să rezolve sarcinile 
apărării țării.

Tînăra Republică Populară Angola, 
condusă de M.P.L.A., face parte din
tre statele africane care și-au ex
primat opțiunea în favoarea socialis
mului. Milităm hotărit pentru fău
rirea unui sistem social in condițiile 
căruia se va termina pentru totdeau
na cu asuprirea omului de către om.

In momentul eliberării de sub colo
nialism, a relevat in continuare ra
portorul. Angola se caracteriza prin- 
tr-un nivel redus de dezvoltare a 
forțelor de producție, prin dezvol
tarea inegală a diferitelor ramuri ale 
economiei și diferitelor regiuni. Ni
velul de trai al majorității populați
ei era extrem de scăzut. Peste 90 la 
sută din locuitori erau analfabeți.

Durata 
35—40

Crearea partidului marxist-leninist 
va permite să se înfăptuiască in mod 
conștient transformări social-eco- 
nomice pe baza dezvoltării naționale 
planificate. Comitetul Central con
sideră necesar să propună și Să adop
te „Principalele direcții ale dezvol
tării social-economice a Republicii 
Populare Angola pc anii 1978—1980". 
in care vor fi arătate obiectivele 
prioritare și căile de realizare â lor. 
Acestea sint directivele partidului in 
activitatea de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării. Intenționăm să con
tinuăm politica de naționalizare, de 
creare a Întreprinderilor de stat și 
a cooperativelor, să obținem o efi
ciență maximă a lor. Sectorul de 
stat trebuie să fie transformat în 
izvorul principal și stabil al venitu
rilor țării. Aceasta este sarcină noas
tră primordială.

După cum a stabilit Comitetul 
nostru Central, subliniază raportul, 
agricultura este factorul fundamen
tal. iar industria — factorul hotărî- 
tor al dezvoltării social-economice in 
etapa revoluției democrat-populare. 
Forța motrice a dezvoltării societății, 
singurul izvor de progres, este mun
ca. M.P.L.A. luptă pentru crearea 
unei societăți in care munca să de
vină dreptul și obligația tuturor ce
tățenilor ; dintr-o sursă de existen
ță, ea trebuie să se transforme in
tr-o cauză de onoare a fiecărui ce
tățean. In perioada trecerii la so
cialism, în fața partidului și patriei 
stă sarcina de a infăptui nemijlocit 
principiul „de la fiecare după capa
cități, fiecăruia după muncă". în le
gătură cu aceasta, apare necesitatea 
adoptării unui sistem de retribuție 
la baza căruia să stea principiile 
aprecierii muncii după cantitate și 
calitate.

In încheiere, raportorul a eviden
țiat importanța hotăririlor pe care 
le va adopta congresul pentru dez
voltarea viitoare a Angolei.

încheierea lucrărilor Congresului M.P.L.A.
• S-a hotărit transformarea Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei în M.P.L.A. — Partidul Muncii • Agostinho 

Neto a fost ales președinte al partidului
LUANDA 10 (Agerpres). — La 

Luanda au luat sfirșit lucrările, pri
mului Congres al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei. Congresul 
a hotărit transformarea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei in 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.

Delegații au aprobat proiectul 
gramului partidului, precum și 
lutul acestuia. A fost adoptat,
odată, documentul „Direcțiile funda
mentale ale dezvoltării soeial-econo- 
mice a Republicii Populare Angola in 
anii 1978—1980".

Pro- 
Sta- 
tot-

Congresul a ales CorHitetul Central 
al partidului, format ctip 45 de mem
bri și 10 membri supleanți.

Agoslinho Neto a foșț ales in una
nimitate președinte al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. în cuvintul de în
chidere, Agostinho' Neto a relevat că 
transformarea M.P.L.A. in partid co
respunde năzuințelor poporului ango
lez. care printr-o luptă hotărită și-a 
cucerit dreptul la libertate și inde
pendență națională.
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In vara acestui an a avut loc la Cocoa Beach, in apropiere de Cap 
Canaveral (S.U.A.), o conferință cu participarea celor mai reputați ex- 
perți ai N.A.S.A. și profesori de la universități americane, avind pe or- 

mai senzaționale : coloniza- 
aceasta, publicația vest-ger-

dinea de zi o temă de anticipație dintre cele 
rea Cosmosului. Iată ce spune, in legătură cu 
mană „Zeit Magazin" :

Viața omului în Cosmos înseam
nă, in viziunea participanților la 
conferință — intr-o primă etapă — 
colonizarea unui mare satelit arti
ficial al planetei noastre. Dacă ma
rea majoritate a elementelor unui 
viitor proiect se află încă sub sem
nul purei sbeculații, un lucru a fost 
totuși stabilit, și anume, locul pre
cis unde ar putea fi plasat primul 
„oraș extraterestru" : „punctul de 
librație numărul 5“, punct ce este 
de fapt o orbită circumterestră. Se 
știe că un obiect aflat undeva între 
Pămînt și Lună este supus unei 
complicate interacțiuni de forțe — 
forțele gravitaționale ale Pămintu- 
lui. Lunii și Soarelui, fiind obligat 
de aceste forțe la o mișcare cir
cumterestră. Acestui complex de 
forțe i se adaugă — in consecință 
— și o forță centrifugă. Există 
cinci puncte în spațiul dintre Pă- 
mint și Lună in care aceste forțe 
sc anulează reciproc. Aceste zone 
sint denumite puncte de librație ; 
un obiect aflat aici nu cade nici pe 
Lună nici pe Pămint. Două dintre 
aceste puncte, numerotate cu 4 și 5, 
constituie, datorită poziției lor spe
ciale, o adevărată capcană, reținind 
și purtind cu ele, in mișcarea lor, 
orice corp.

Dintre toate formele geometrice 
ce ar intra in discuție pentru o co
lonie spațială, aceea inelară, este 
cea mai potrivită, după părerea 
specialiștilor întruniți la Cocoa 
Beach. „Inelul" cosmic ce ar adă
posti în interiorul său 10 000 de oa
meni, trebuie să aibă un diametru 
de 1 800 metri. Spațiul locuibil ar fi 
deci un tunel inelar, lung de 5.5 km. 
Șase tuneluri dispuse radial ar face 
legătura cu axa — „gară" și plat
formă industrială in același timp, 
intrucit imponderabilitatea din zona 
axei ar putea facilita anumite pro
cese tehnologice. Gigantica instala
ție va avea o mișcare proprie de

evoluate. incit se foloseau con
comitent mai multe aparate, 
amplasate in două puncte opuse 
și la distanță egală de inter
pret, ulterior selecționindu-se 
înregistrarea cea mai reușită. 
Cu ajutorul tehnicii moderne, 
un inginer american a copiat 
pe un singur disc aceeași mu
zică de pe mai 
fe, obținînd in 
că stereofonică 
decenii față de 
gistrării 1

multe fonogra- 
acest fel muzi- 
la distanță de 
momentul înre-

• BANCA INVEN
ȚIILOR. In orașul Katowice, 
din R.P. Polonă, funcționează

— o rotire pe minut. Forțarotație
centrifugă ce ia astfel naștere are, 
in tunelul locuit, un efect compara
bil cu al gravitației pe Pămînt. Se 
obține astfel un plan „orizontal 
inferior și un „plafon". Un sistem 
de oglinzi asigură în interiorul tu
nelului (izolat etanș) alternarea zi-

primul oraș extraterestru. După o 
carantină de cîteva săptămini pen
tru pasageri, racheta este lansată pe 
o orbită circumterestră. la 240 km 
înălțime, unde are loc cuplarea cu 
„trenul interorbital”. o rachetă ce 
străbate drumul pină la colonia din 
„L5“ in cinci zile. Ajunsă la țintă, 
racheta se oprește pe axă. unde 
este și „gara". Un lift ii poartă pe 
călători de-a lungul unui tunel ra
dial. in jos. spre colonia propriu- 
zisă. In „jos". întrucit, pe măsura 
apropierii de țintă, forța centrifugă 
crește, conferind obiectelor greu-

„ZEIT MAGAZIN"

vidului cosmic și imponderabilită
ții. Un loc important in activitatea 
orașului il ocupă centralele energe
tice. principala sursă de venituri. Se 
știe că pe Pămînt căldura solară 
ajunge filtrată, deci substanțial re
dusă. Captată în afara spațiului at
mosferic. in Cosmos, și transfor
mată acolo in electricitate, ea poa
te fi trimisă pe Pămînt eu extrem 
de mici pierderi, sub formă de 
microunde. Căci, să nu uităm, la 
data cind se petrece acțiunea fil
mului nostru — undeva in prima 
jumătate a secolului XXI — 
sele convenționale de energie 
pe cale de epuizare.

Un proiect gigantic, despre 
oameni autorizați, competenți.
cută, in ciuda aparenței de utopic, 
cu multă seriozitate. Și, cum se 
poate vedea, s-a ajuns > pină la 
chestiuni de detaliu. Se pare chiar 
că acestea sint mai puțin contro
versate si dificile decit a cădea de 
acord asupra aspectelor majore ale 
unui asemenea proiect. 
tii" sint de părere

sur- 
sint

care 
dis-

Colonia orbitală a secolului XXI
utopie sau proiect realizabil?

• Un tunel inelar locuit de 10 000 de oameni • Mi
nereuri de pe Lună prelucrate în fabrici orbitale
• Cînd cerul se află doar la... 60 de metri înălțime

lei și a nopții. Presiunea ar fi ceva 
mai mică decit pe Pămînt, ceea ce 
nu constituie un impediment — asi
gură autorii proiectului.

Cea mai mare parte a materialu
lui folosit va proveni de pe Lună : 
zece milioane tone de minereu ob
ținut din minele satelitului nostru 
natural, prin munca de un deceniu 
a 300 de oameni. Primul nucleu al 
coloniei l-ar constitui mici „ate
liere" de proveniență terestră, 
aprovizionate ulterior de pe Lună. 
De aici ar porni apoi construirea 
restului coloniei, a tunelului exte
rior.

Un film prezentat în cadrul con
ferinței invita la o călătorie in

tate. In colonie se găsesc case, pomi, 
spații verzi, magazine. Pe străzi — 
trafic de 
cuitorilor 
vital" de

biciclete electrice. La
ie revine un „spațiu 
cite 47 mp. Atmosfera 

— luminoasă, aerisită. în afara zo
nelor locuite se află „ogoarele" și 
„pășunile", căci, trebuie spus. în 
colonia orbitală se produce absolut 
tot ce este necesar. Cerul, tot al
bastru. începe și se sfirșește la 60 
metri deasupra capului — cu ex
cepția punctelor unde tunelurile 
radiale pornesc spre axă. spre cen
trul industrial deci. Aici își au se
diul institute de cercetare, labora
toare. fabrici ce-și desfășoară acti
vitatea in condițiile favorabile ale

„Optimiș- 
câ la 15 ani 

după începerea lucrărilor, cu o 
investiție inițială de 176 miliarde 
dolari, ar putea fi obținute primele 
beneficii. perioada de amortizare 
fiind apreciată la 26 ani. „Scepti
cii". pe de altă parte, atrag atenția 
asupra multitudinii de aspecte incă 
nesoluționate, ca de pildă perico
lul radiațiilor pentru locuitorii ora
șului cosmic. De asemenea, colonia 
ar fi viabilă numai in condițiile 
realizării unei recuperări in pro
porție de sută la sută a apei, bio
xidului de carbon, azotului, oxige
nului și a altor substanțe vitale 
pentru oameni, plante și animale. 
Dar această reciclare perfectă ră- 
mine deocamdată un deziderat. 
Nici aspectul adaptării psihice a 
omului la viața intr-un mediu nou. 
artificial, nu trebuie neglijat. Și 
apoi mai este problema energiei 
enorme ce ar trebui investite și a 
materiilor prime necesare, care vor 
fi incă cu mult mai rare după, să 
zicem, vreo 50 de ani. cind coloni
zarea Cosmosului ar putea deveni 
tehnic realizabilă.

un centru al progresului tehnic, 
unde, de curind. a luat naștere 
o bancă a invențiilor. inova
țiilor și raționalizărilor". care 
iși propune să colecteze ideile 
creatoare ale oamenilor muncit, 
tehnicienilor, cercetătorilor etc. 
Aici funcționează comisii pe 
ramuri care analizează propu
nerile primite. Banca editează 
un buletin lunar în care sint 
prezentate pe scurt propunerile 
sosite și se fac recomandări in 
ce privește posibilitățile de 
aplicare. In același timp, banca 
amintită organizează expoziții 
și tirguri consacrate invențiilor 
aprobate.

• ECONOMIE DE 
ENERGIE. Campania de e- 
conomisire a energiei electrice 
declanșată cu cițiva ani in urmă 
a dat rezultate satisfăcătoare in 
Franța. Potrivit statisticilor, 
consumul mediu anual de elec
tricitate in fiecare locuință din 
Franța a fost in 1975 de 1775 
kWh. față de 13 080 kWh in 
Norvegia. 4 532 kWh în Marea 
Britanie, 3 506 kWh in Elveția. 
2 973 kWh in R.F.G.. 2 590, in 
Austria, 2 198 în Belgia.

• SOMNUL Șl ÎN
VĂȚĂTURA. De mai mul'i 
ani, cercetători din R.F.G., 
Franța. Olanda. Belgia studiază 
efectul somnului sau mai bine 
zis al insuficienței orelor de

somn asupra învățăturii. Direc
torul centrului de medicină 
preventivă din Nancy, dr. H. 
Poulizac, a constatat că 60 la 
sută din copiii care consacră 
mai puțin de opt ore somnului 
au dificultăți sensibile la învă
țătură, față de numai 12 la 
sută din copiii care dorm zilnic 
peste 10 ore.

• LANȚ DE BICI
CLETĂ DIN MATERIAL 
PLASTIC. O firmă americană 
a fabricat un lanț de bicicletă 
din material plastic armat cu 
otel. Noul lanț cintărește cu 75 
la sută mai puțin decit cel din 
oțel, funcționează fără zgomot 
și nu necesită lubrifianți. In 
masa plastică se poate intro
duce materiale reflectorizante.

făcind astfel ca, în cursul nop
ții. lanțul să strălucească la lu
mina farurilor de automobil, 
ceea ce mărește securitatea de 
circulație.

• CU RADIOLOCA
TORUL LA PESCUIT. 
Specialiștii japonezi au con
struit un radiolocator cu ajuto
rul căruia pot fi depistate 
bancurile de pești. Pe ecranul 
aparatului, fundul mării apare 
colorat in roșu, apa în albastru 
deschis, stratul de plancton in 
alb. iar bancurile dc pești In
tr-o gamă spectrală largă — dc 
la roșu la alb — in funcție de 
diferitele specii de pești, care 
apar in raza radiolocatorului.
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Amplul ecou internațional
al Conferinței Naționale a P. C. R.

Sub titlul „Programul creației", 
ziarul ..PRAVDA" inserează o cores
pondentă din București despre în
cheierea lucrărilor Conferinței Națio
nale a P.C.R., subliniind atmosfera 
de lucru in care s-au desfășurat 
aceste lucrări și increderea oameni
lor muncii români in cauza edificării 
noii societăți.

Relevînd apoi numărul mare de 
participant la discuții, ziarul arată 
că in centrul acestor dezbateri s-a 
aflat strategia economică a partidu
lui, al cărui cel mai înalt țel este 
ridicarea necontenită a bunăstării 
poporului. în lucrările conferinței — 
scrie ziarul — un loc însemnat l-a 
ocupat examinarea și adoptarea pro
gramului suplimentar de dezvoltare 
a economiei naționale in actualul 
cincinal. Ziarul subliniază că Parti
dul Comunist Român acordă o in- 
sem'nătate deosebită necesității îmbu
nătățirii indicatorilor de calitate, 
creșterii productivității muncii.

„Pravda" relevă Creșterea rolului 
organizatoric al partidului, rolul de 
avangardă al comuniștilor în produc
ție și in viața socială, îmbinarea 
riguroașă a disciplinei de stat cu dis
ciplina muncii. Corespondentul zia
rului relevă totodată faptul că la 
conferință s-a trasat sarcina îmbună
tățirii în continuare a vieții po
porului, subliniindu-se în context 
obiectivele ce vor fi construite în 
cincinalul în curs. Delegații, scrie 
„Pravda", au salutat și alte acțiuni 
întreprinse de partid pentru ridicarea 
bunăstării poporului.

Participanții la conferință — sub
liniază corespondentul — au sprijinit 
linia partidului de perfecționare a 
sistemului de planificare și conduce
re a economiei naționale.

Examinind planurile de dezvoltare 
continuă a țării, participanții la con
ferință au acordat o atenție consi
derabilă dezvoltării și adîncirii legă
turilor economice și tehnico-științi- 
fice cu Uniunea Sovietică, cu cele
lalte țări socialiste. Documentele 
adoptate de Conferința Națională a 
P.C.R. — scrie „Pravda" — cuvîntă- 
rile delegaților la conferință s-au re
marcat prin grija profundă față de 
creșterea continuă a potențialului 
economic al tării, reflectă hotărîrea 
P.C.R.. a oamenilor muncii de a-și 
consacra toate forțele pentru edifi
carea societății socialiste dezvoltate.

„Manifestarea democrației socialis
te" — acesta este titlul sub care zia
rul „BORBA" inserează o corespon
dență din București dedicată înche
ierii lucrărilor Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român. Coti
dianul iugoslav subliniază că cei. 
peste 2 500 de delegați au aprobat 
unanim Raportul secretarului general 
al partidului ca document-program 
pentru dezvoltarea continuă a țării.

Prin lucrările in plen și in cele 
10 secțiuni — arată in . continuare 
„Borba" — Conferința Națională a 
P.C.R. a constituit un larg forum de
mocratic, o puternică manifestare a 
democrației socialiste. Dintre sarci
nile pe care acest forum al Parti
dului Comunist Român le-a pus în 
fața comuniștilor se detașează întă
rirea răspunderii acestora și a orga
nizațiilor de partid in perfecționarea 
activității lor.

Ziarul „RUDE PRAVO", organ al 
C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, scoate in evidență faptul 
că o parte însemnată a Raportului 
prezentat de secretarul general al 
Partidului Comunist Roman, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a fost consa
crată succeselor obținute de România 
in toate domeniile activității econo
mice și sociale in cei trei ani care 
au trecut de la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. și primii doi ani ai actua
lului cincinal. Ziarul relevă că în 
partea rezervată situației internațio
nale și politicii externe este sublinia
tă atenția permanentă pe care o acor
dă România dezvoltării relațiilor cu 
țările socialiste.

„Rude Pravo" scoate în evidență 
aprecierea referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu Republica 
Socialistă Cehoslovacă, subliniind că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că in perioada următoare se va 
acționa pentru intensificarea relații
lor tradiționale dintre cele două 
partide- și țări, a conlucrării în do
meniile economic, științific și cul
tural, in lupta pentru pace, secu
ritate și progres. Ziarul arată că ho- 
tărîrile Conferinței vor da oameni
lor muncii un nou impuls în efor
turile lor pentru îndeplinirea pla
nului cincinal, inclusiv a celui su
plimentar, asigurînd un nou avint 
multilateral al Republicii Socialiste 
România.

agențiile de presa transmit:
Festivități la Plevna. In 

zilele de 9 și 10 decembrie, la Plevna 
au avut loc festivități dedicate săr
bătoririi centenarului eliberării aces
tui oraș de sub dominația otomană, 
la care au fost evocate evenimentele 
memorabile din anii 1877—1878. în 
cadrul manifestărilor organizate cu 
acest prilej, la Mausoleul eroilor ruși 
și români din Plevna și la Mauso
leul eroilor români de la Grivița 
s-au depus coroane de flori, in semn 
de omagiu și recunoștință. La festi
vități a participat și o delegație din 
România.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R.D.G. în R.P.D. 
Coreeană. La Phe,lian au avut 
loc convorbiri intre delegația de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene, in 
frunte cu Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
și delegația de partid și de stat a 
R.D. Germane, condusă de Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G. Simbătă a avut loc, in 
capitala țării. Phenian, un miting, 
organizat cu prilejul vizitei delega
ției de partid și de stat a R.D.G., la 
care Kim Ir Sen și Erich Honecker 
au rostit cuvîntări — menționează 
agenția A.C.T.C.

Ședința Consiliului „In- 
terelectro". La Moscova au ]uat 
•firșit lucrările celei de-a noua șe

Un material consacrat lucrărilor 
conferinței publică și ziarul „PRA- 
CE“, care relevă, printre aîtel(e, că în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
planificate in primii doi ani ai ac
tualului cincinal au făcut posibil să 
se elaboreze un program suplimen
tar de dezvoltare economică și so
cială a țării, care a fost aprobat de 
Conferința Națională a P.C.R.

In Republica Democrată Germană, 
AGENȚIA A.D.N. publică o relatare 
din București, consacrată încheierii 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român — re
luată și de o serie de cotidiane — 
in care se subliniază că au fost 
adoptate in unanimitate hotăriri de 
o deosebită importanță. Programul 
suplimentar la actualul plan cinci
nal — scrie agenția — prevede, în 
comparație cu cifrele inițiale, rate 
anuale mai inalte de creștere a pro
ducției industriale, productivității 
muncii, venitului național, volumului 
comerțului cu amănuntul. De ase
menea — se relevă — au fost hotă- 
rite liniile principale pentru elabo
rarea planului cincinal 1981—1985, 
precum și reducerea treptată a săp- 
tămînii de lucru, începînd din 1978.

In corespondență se scoate în evi
dență faptul că forumul comuniști

RELATĂRI ALE ZIARELOR, AGENȚIILOR DE PRESĂ, 
POSTURILOR DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

lor români a aprobat măsurile, deja 
in curs de realizare, referitoare la 
programul de creștere mai rapidă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. In încheiere, agenția citată reia 
aprecierile din cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care 
se face bilanțul lucrărilor conferin
ței, subliniind că forumul comuniș
tilor s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate față de 
popor, precum și în spirit critic și 
autocritic.

Presa și posturile de radio din 
R.P. Chineză au informat pe larg 
despre lucrările Conferinței Națio
nale a P.C.R., preZentînd ample ex
trase din Raportul secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în re
latări se subliniază succesele obți
nute de ooporul român în primii doi 
ani ai actualului cincinal și se re
liefează sarcinile de viitor. In aceste 
materiale ample este evidențiat cu 
pregnanță rolul de forță conducă
toare al Partidului Comunist Român.

Stib titlul „Tovarășul Ceaușescu a 
rostit o importantă cuvîntfie la Con
ferința Națională a P.C.R.", ziarul 
„JENMINJIBAO", dind o înaltă apre
ciere documentului prezentat, relevă 
că acesta exprimă succesele uriașe 
obținute de România iii opera de edi
ficare a socialismului.

într-o amplă relatare transmisă din 
Eucurești, AGENȚIA CHINA NOUA 
apreciază că programele de măsuri 
prezentate spre aprobare Conferinței 
Naționale vor duce la ridicarea ni
velului calitativ al întregii activități 
social-economice, la creșterea intr-un 
ritm și mai înalt a forțelor de pro
ducție, Ia sporirea avuției naționale 
și, pe această bază, la ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor. Agenția subliniază 
acel pasaj din raport în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevă importanța 
îmbunătățirii calității produselor și a 
standardelor tehnologice pentru pro
gresul economic al țării și faptul că, 
in perioada 1981—1985. atenția va fi 
concentrată asupra unui ritm rapid 
de dezvoltare a forțelor de producție 
și a repartizării lor raționale.

China Nouă reia pe larg analiza 
făcută, în raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, realită
ților vieții internaționale actuale, 
principalelor tendințe pe plan mon
dial. punînd în evidență caracteristi
cile dezvoltării social-politice con
temporane, concluziile pentru sarci
nile mișcării revoluționare, progresis
te, antiimperialiste, ale tuturor for
țelor de pretutindeni care se pronunță 
pentru pace, Împotriva politicii im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste, de dominație și dictat, pentru a 
deveni stăpine. pe bogățiile națio
nale, pe destinele proprii și a-și 
asigura dezvoltarea economico-socia- 
lă. liberă și independentă.

Corespondența relevă, în continua
re, aprecierile din raport referitoare 

dințe a Consiliului „Interelectro", 
organizație internațională de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
în domeniul industriei electrotehnice. 
La, ședință au participat reprezen
tanții Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D.G., 
Iugoslaviei, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice. în timpul 
ședinței a fost semnată o convenție 
privind specializarea și cooperarea 
internațională multilaterală în pro
ducția de tehnică redresoarc. Au fost 
semnate, de asemenea, cinci proto
coale cuphnzind suplimentări la 
convențiile de specializare și coope
rare in producție.

Noul președinte al P.C. 
din Danemarca.111 cadrul ple‘ 
nafei C.C. al P.C. din Danemarca, 
Joergen Jensen, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al partidului, 
deputat al Folketingului, a fost ales 
președinte al Partidului Comunist 
din Danemarca.

Grecia și Turcia vor re
lua în viitorul apropiat ne- 
negocierile P“vind P’atoul conti
nental și spațiul aerian al Mării 
Egee. Hotărirea in acest sens a fost 
luată de miniștrii de externe ai celor 
două țări, care au avut o întreve
dere la Bruxelles, unde au partici
pat. la lucrările sesiunii Consiliului 
ministerial al N.A.T.O.

Lucrările unui colocviu, 
reunind reprezentanți de agenții de 
presă și publicații din 17 țări din 

la relațiile româno-chineze, relații 
bune, de prietenie, solidaritate și co
laborare, care au continuat să se 
dezvolte intre România și R.P. Chi
neză, între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, jntre 
cele două popoare. în context, se a- 
rată că o importanță deosebită pen
tru dezvoltarea continuă și multila
terală a colaborării româno-chineze a 
avut-o schimbul de mesaje dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Kuo-fen. președintele 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, schimburile de experiență în 
diferite domenii care s-au intensifi
cat, vizitele delegațiilor de partid și 
guvernamentale și ale organizațiilor 
de masă și obștești. Agenția China 
Nouă conchide că toate acestea co
respund pe deplin intereselor celor 
două partide și țări, cauzei generale 
a socialismului, păcii și progresului 
în lume.

Cotidianul britanic „FINANCIAL 
TIMES" consacră un comentariu Ra
portului prezentat la Conferința Na
țională în care se scoate in evidență 
faptul că România va continua po
litica sa de industrializare, ceea ce 
îi va permite ca în perioada pînă în

1985 să depășească stadiul de țară în 
curs de dezvoltare, înscriindu-se în 
rindul țărilor cu o dezvoltare medie. 
România — subliniază cotidianul en
glez — va ajunge din urmă țările 
dezvoltate dip punct de vedere in
dustrial in ceea ce privește producția 
de oțel, energie electrică, mașini- 
unelte, produse chimice, mase plas
tice, cereale, carne, zahăr și altele. 
Un capitol al comentariului este con
sacrat ridicării continue a nivelului 
de trai al poporului român, arătîn- 
du-se, in context, că din 1978 se va 
trece, treptat, la reducerea săptămînii 
de lucru.

Comentînd lucrările Conferinței 
Naționale a P.C.R., un alt cotidian 
britanic, „THE TIMES", ține să re
marce că in ultimii 20 de ani Româ
nia, a cărei economie se baza anterior 
în principal pe agricultură, a pus un 
accent deosebit pe industrializare, 
ceea ce i-a permis să înregistreze 
unul dintre cele mai inalte ritmuri 
de creștere a producției industriale 
din Europa. Ziarul apreciază că a- 
ceastă politică de industrializare 
rapidă „a președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bucură de aprobarea 
națiunii".

Sub titlul „Obiective îndrăznețe", 
ziarul „LE PEUPLE", organ al Parti
dului Socialist Belgian, publică un 
comentariu in care arată că rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a concentrat în mare 
parte asupra problemelor economice, 
demonstrind că „opțiunile românilor 
par mai îndrăznețe decît orieînd. In 
ciuda sechelelor marelui seism din 4 
martie, obiectivele planului au fost 
atinse și depășite". Referindu-se la 
obiectivele și orientările generale ale 
planului cincinal de dezvoltare eco- 
homico-socială a României în peri
oada 1981—1985, „Le Peuple" apre
ciază că acestea au în vedere, de 
asemenea, un ritm de creștere ce se 
înscrie printre cele mai ridicate din 
Europa.

Ziarul elvețian „BASLER ZEITUNG" 
consacră un articol lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului, subli
niind că „inregistrînd un nou salt 
calitativ in toate domeniile de acti
vitate ale vieții economice și sociale, 
România va depăși pină în 1985 sta
diul de țară in curs de dezvoltare". 
Cotidianul remarcă faptul că „in 
comparație cu statele capitaliste dez
voltate, România merge pe linia unei 
stabilități a prețurilor, care este un 
rezultat direct, al grijii P.C.R. pen
tru bunăstarea poporului.

în articol se relevă, de asemenea, 
că — abordindu-se o serie de pro
bleme ale actualității internaționale 
— raportul arată că în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu. Româ
nia .gpnsțderă că „discuțiile directe 
intre părțile interesate constituie cea 
mai bună garanție pentru rezolvarea 
problemelor și instaurarea unei păci 
durabile".

Asia, consacrat schimbului de infor
mații intre țările din zonă, s-au în
cheiat la Colombo. într-una din rezo
luțiile adoptate se recomandă ca 
schimbul de informații să contribuie 
la promovarea cooperării între na
țiuni și la cunoașterea evenimente
lor politice și a eforturilor pentru dez
voltarea economică și socială din 
fiecare țară.

în cadrul manifestărilor de
dicate centenarului Indepen
denței de stat a României, la 
Antananarivo, capitala Republi
cii Democratice Madagascar, a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Lupta poporului român pen
tru unitate și independență na
țională reflectată in artele plas
tice". La vernisaj au participat 
Gisele Rabesahala. ministrul 
artei și culturii, alte persona
lități malgașe. reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii, 
un numeros public, in seara 
vernisajului, televiziunea mal- 
gașă a prezentat filmul „Cente
narul independenței".

Decret privind viitoarele 
alegeri sindicale din Spa
nia. La Madrid a f°st dat publici
tății un decret regal care prevede că 
viitoarele alegeri sindicale din Spa
nia — primele din ultimii 40 de ani 
— se vor desfășura potrivit sistemu
lui reprezentării proporționale, prin 
vot liber și secret.

Vorbind despre reuniunea de la 
Belgrad privind securitatea europeană, 
remarcă ziarul, Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
apreciat că această întîlnire impor
tantă nu trebuie să se transforme in
tr-o tribună a unui război ideologic 
între țări cu sisteme sociale diferite. 
De asemenea, șeful statului și parti
dului român și-a exprimat îngrijo
rarea față de anumite tendințe, spre 
discuții abstracte și sterile; manifes
tate in cadrul dezbaterilor de la Bel
grad.

La rindul său, „NEUE Zt’RCHER 
ZEITUNG", in articolul intitulat 
„Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român", scoate în evidență 
faptul că îndeplinirea sarcinilor de 
plan a permis suplimentarea actua
lului cincinal. De asemenea, cotidia
nul elvețian scrie că în raport. în 
cadrul abordării situației din Orien
tul Mijlociu, „șeful partidului român 
s-a exprimat clar pentru tratative 
directe intre părțile interesate care 
pot constitui și pentru alte zone cea 
mai bună garanție a unei păci reale".

Cotidianul „EL SOL DE MEXICO" 
a publicat pe prima pagină un amplu 
articol . dedicat unor idei și pasaje 
din raportul prezentat la conferință 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dînd 
o înaltă apreciere acestui document, 
ziarul arată că in raport „se remar
că importanța deosebită pe care șeful 
statului român o acordă dezarmării, 
și în primul rind dezarmării nuclea
re. în acest context, a fost subliniată 
necesitatea de a se adopta măsuri 
urgente pentru a frina imensa com
petiție militară mondială". De ase
menea, ziarul scoate în evidență con
cepția secretarului general al Parti
dului Comunist Român asupra noii 
ordini economice internaționale, sub
liniind că „ea trebuie să situeze re
lațiile între toate statele lumii pe 
baza unor principii noi de egalitate 
și echitate, să asigure accesul țărilor 
mai puțin dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare la tehnologiile moderne, 
să creeze condiții pentru o evoluție 
echilibrată a diferitelor zone ale 
lumii".

Raportul secretarului general al 
Partidului Comunist Român — arată 
ziarul — reflectă dorința și hotărî
rea României de a face tot ce este 
posibil pentru întărirea solidarității 
cu țările in curs de dezvoltare 
Totodată, „El Sol de Mexico" arată 
că „președintele Nicolae Ceaușescu 
a criticat încercarea cercurilor im
perialiste de a ieși din criză prin 
intensificarea exploatării maselor 
populare in propriile țări, prin arun
carea consecințelor acesteia pe sea
ma altor popoare și, mai ales, a ce
lor din statele în curs de dezvol
tare".

Un alt cotidian mexican, „EL UNI
VERSAL", și-a intitulat articolul 
„Nicolae Ceaușescu se pronunță pen
tru o nouă ordine economică și poli
tică internațională". După ce pre
zintă succesele înregistrate de po
porul român în primii doi ani ai cin
cinalului și jaloanele trasate pentru 
dezvoltarea pe viitor, ziarul expune 
capitolele consacrate situației inter
naționale, arătind, printre altele : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea democratizării 
relațiilor internaționale și a subli
niat faptul că problemele care pre
ocupă omenirea atit pe plan mon
dial, cit și regional, nu pot fi solu
ționate fără participarea directă la 
negocieri a tuturor țărilor interesate, 
în aprecierea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, noua 
ordine economică internațională tre
buie să consolideze relații pe prin
cipii noi de egalitate și echitate în
tre state, bazate pe normele drep
tului internațional".

TELEVIZIUNEA MEXICANĂ a 
transmis un comentariu prezentat 
de directorul general al Socie-, 
tății „TELEVISA" care, subli
niind importanța deschiderii lucră
rilor Conferinței Naționale, a a- 
preciat că Partidul Comunist Ro
mân este unul dintre partidele de 
mare prestigiu internațional. Men- 
ționind că' președintele Nicolae 
Ceaușescu a prezentat un amplu ra
port, în care a expus tezele politicii 
interne și externe românești, comen
tatorul s-a oprit asupra tezelor pri
vind importanța soluționării unor 
probleme, majore internaționale, cum 
sint noua ordine economică, dezar
marea — în primul rînd cea nu
cleară — situația din Orientul Mij
lociu.

Declarație tailandeză pri
vind relațiile cu R.P. Chine
ză. Guvernul taiiandez va depune 
eforturi pentru întărirea și dezvol
tarea relațiilor prietenești dintre 
Tailanda și China — a declarat pri
mul ministru Kriangsak, Chamand in 
cadrul unei convorbiri cu ambasa
dorul chinez la Bangkok. Șeful gu
vernului taiiandez a subliniat, in 
acest context, că țara sa va respec
ta și de acum înainte principiul re
cunoașterii Republicii Populare Chi
neze ca singurul reprezentant legitim 
al poporului chinez — transmite a- 
genția China Nouă.

Reuniune consacrată dia
logului dintre țările indus
trializate și cele în curs de 
dezvoltare. La CastGlul Gymmch, 
din apropiere de Bonn, a inceput 
reuniunea de constituire a Comisiei 
neguvernamentale pentru relansarea 
dialogului Nord-Sud. Comisia, forma
tă din 16 membri, este prezidată de 
liderul Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt. Ea are ca 
obiectiv promovarea dialogului din
tre țările industrializate și statele în 
curs de dezvoltare.

0 încercare de lovitură 
de stat în Bolivia 3 fost deîu- 
cată de forțele fidele președintelui 
țării, generalul Hugo Banzer. Cu 
acest prilej, au fost operate arestări 
în rindul unor personalități civile și 
militare. Ziarul guvernamental „El 
Diario" a precizat că in încercarea 
de lovitură de stat au fost implicate 
elemente aparținind partidului Fa
langa Socialistă Boliviana (F.S.B.).

Lucrările Congresului P. C. din Austria
Cuvîntul reprezentantului P.C.R.

VIENA 10 (Agerpres). — In capi
tala Austriei au continuat lucrările 
celui de-al 23-lea Congres al P.C.A. 
A, luat cuvîntul tovarășul Miu Do
brescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii. și Educației Socialiste, repre
zentantul P.C.R. la congres. După 
ce a transmis participahților la con
gres un cald salut și cele mai sin
cere urări din partea Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și în numele oamenilor 
muncii din România, reprezentantul 
P.C.R. a arătat că participarea la 
congresul comuniștilor austrieci este 
o expresie a. sentimentelor de prie
tenie și solidaritate pe care parti
dul nostru le nutrește față de P.C. 
din Austria, în lupta pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, ale tuturor oameni
lor muncii austrieci, pentru creșterea 
forței și influenței partidului, pen
tru realizarea procesului de unire a 
forțelor interesate în progresul eco
nomic și social al Austriei. In con
tinuare, reprezentantul P.C.R. a

Președintele P.C. din Austria 
l-a primit pe reprezentantul P.C.R.

VIENA 10 (Agerpres). — Tovară
șul Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria, l-a pri
mit pe tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului ..Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care reprezintă 
P.C.R. la lucrările celui de-al 23-lea 
Congres al P.C.A.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Miu Dobrescu a transmis

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Noi propuneri privind conținutul 
documentului final

BELGRAD 10. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ultimele 
zile, în cadrul lucrărilor reuniunii de 
la Belgrad a reprezentanților țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
s-au întreprins noi inițiative .care 
conțin propuneri și sugestii ce ur
mează a fi discutate în vederea in
cluderii lor în documentul final al 
acesteia. Astfel, delegațiile Austriei, 
Ciprului, Elveției, Finlandei, Iugo
slaviei, Liechtensteinului și Suediei 
au prezentat, în plenara reuniunii, 
sub forma unui document de lucru, 
o serie de idei și considerente care, 
în concepția lor, ar urma să consti
tuie o parte importantă a capitolu
lui de evaluare generală a rezulta

în U. R. S. S. a fost lansată

Nava cosmică „Soiuz~26“
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

In conformitate cu programul 
de explorare a spațiului cosmic, 
la 10 decembrie, ora 3,19 (ora 
Bucureștiului), in Uniunea So
vietică a fost lansată nava cos
mică „Soiuz 26", pilotată de 
echipajul compus din locote- 
nent-colonel luri Romanenko, 
comandantul navei, și pilotul 
cosmonaut. Erou al Uniunii So
vietice, Gheorghi Greciko, in
giner de bord. Nava cosmică a 
fost plasată pe orbita dinainte 
stabilită.

„Utilizarea pașnica a energiei nucleare 
în scopul dezvoltării economice și sociale"
• O rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 
inițiativa unui grup de țări în curs de dezvoltare, printre 

care și România
NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager

pres). — Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a adoptat 
rezoluțiile referitoare la activitatea 
desfășurată in cursul acestui an de 
către Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.).

Dezbaterile care au avut loc pe 
această temă au pus in evidență 
într-un mod convingător faptul că 
astăzi nu se poate concepe procesul 
dezvoltării fără contribuția aplica
țiilor pașnice ale energiei nucleare, 
în special producerea de energie 
electrică de origine nucleară.

Delegația română a subliniat că, 
în virtutea principiului egalității, 
toate statele au dreptul de a avea 
acces — fără nici o discriminare — 
la tehnologiile nucleare pașnice, a- 
cest acces înscriindu-se ca una din 
condițiile fundamentale ale institui
rii unei noi ordini economice inter
naționale. Dind expresie acestui de
ziderat, larg împărtășit de un număr 
considerabil de state, la inițiativa

Contacte diplomatice 
în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu
CAIRO 10 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
avut convorbiri cu Cyrus Vance, se
cretarul de stat al S.U.A., aflat in 
vizită in capitala egipteană.

După cum informează agenția 
M.E.N., în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc după înche
ierea convorbirilor, președintele An
war El Sadat a reafirmat că obiec
tivul Egiptului este o reglementare 
globală a conflictului din Orientul 
Mijlociu și nu o reglementare se
parată.

MANAMA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
făcut o scurtă vizită in Bahrein, în 
continuarea turneului său printre 
cîteva țări arabe ale Golfului. El a 
avut convorbiri cu emirul Bahrainu
lui, șeic Isa Bin Sulman Al-Khalifa, 
în probleme privind situația din Ori
entul Mijlociu.

După încheierea vizitei în Bahrein, 
președintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
a sosit simbătă seara în Qatar, 

spus : „Doresc să relev satisfacția 
noastră pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre 
partidele noastre și pentru a reafir
ma hotărirea de a milita și în viitor 
pentru lărgirea raporturilor dintre 
partidele noastre".

Vorbitorul s-a referit apoi la mă
rețele realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., în în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

După ce a prezentat pe larg poli
tica externă activă și militantă a 
P.C.R. și a statului nostru, repre
zentantul P.C.R. a relevat că, în spi
ritul principiilor înscrise în docu
mentele comune semnate la cel mai 
înalt nivel, România acționează în 
continuare pentru extinderea și di
versificarea bunelor raporturi cu 
Austria, atit pe plan bilateral cit și 
pe tărîmul vieții internaționale, co
respunzător intereselor celor două 
popoare, al cauzei colaborării, des
tinderii, securității și păcii în Europa 
și in întreaga lume.

un cald salut de prietenie și soli
daritate militantă, împreună cu urări 
de succese viitoare în activitatea 
Partidului Comunist din Austria, în 
lupta pentru promovarea intereselor 
clasei muncitoare austriece.

Tovarășul Franz Muhri a mulțumit 
pentru mesaj și, la rindul său. a 
transmis secretarului general al 
P.C.R. un salut de prietenie și urări 
de noi succese în activitatea neobo
sită pe care o desfășoară spre bi
nele poporului român, pentru cauza 
păcii și destinderii internaționale.

telor obținute în procesul de apli
care de către țările participante a 
Actului final de la Helsinki.

în document se arată, printre al
tele, că statele participante se anga
jează să intensifice eforturile lor 
pentru a realiza angajamentele asu
mate prin Actul final șl obiectivele 
enunțate de C.S.C.E. Subliniind na
tura complementară a aspectelor po
litice și militare ale securității, atît 
într-un context regional, cît. și glo
bal, documentul relevă că statele 
participante exprimă hotărîrea lor 
de a adopta măsuri concrete și efec
tive în scopul opririi cursei înarmă
rilor și realizării de progrese în do
meniul limitării înarmărilor și tre
cerii la dezarmare.

Programul de zbor prevede 
realizarea unor experiențe co
mune cu stația științifică „Sa- 
liut 6", plasată pe o orbită cir- 
cumterestră la 29 septembrie 
1977. Agenția T.A.S.S. anunță că 
sistemele de bord ale navei cos
mice funcționează normal, iar 
echipajul se simte bine. Cos
monauta luri Romanenko și 
Gheorghi Greciko au trecut la 
îndeplinirea programului de 
zbor.

unui grup de țări în curs de dezvol
tare, printre. care și România, Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat, 
prin consens, o rezoluție intitulată 
„Utilizarea pașnică a energiei nu
cleare în scopul dezvoltării econo
mice și sociale".

Scrutin anticipat la
Electoratul australian 

a fost chemat simbă- 
tă in fața urnelor pen
tru a alege pe cei 127 
membri ai Camerei re
prezentanților și jumă
tate (30) din totalul 
deputaților Senatului. 
Hotărind desfășurarea 
scrutinului cu mult 
timp Înainte de ter
menul legal, pre
mierul australian Mal
colm Fraser s-a refe
rit la problemele eco
nomice care confruntă 
țara, subliniind că 
persistenta dificultăți
lor presupune decizii 
ferme și, ca urmare, 
cabinetul chemat să le 
înfăptuiască va avea 
nevoie de un mandat 
clar.

Comentatorii austra
lieni și străini plasea
ză decizia guvernului 
de coaliție liberal
agrarian de a re
curge la alegeri antici
pate în contextul gene
ral al evoluției situației 
din Australia în ulti
mii ani. După cum re
marcă publicația pa
riziană „Entreprise", 
Australia, deși poate 
fi considerată drept 
„un uriaș în plină 
putere“ (primul pro
ducător de lină de pe 
glob, al doilea pro
ducător de zahăr și al 
doilea exportator de 
carne, existența unor 
mari bogății ale sub
solului. între care 
fier, bauxită, uraniu, 
nichel, plumb, zinc,

argint, aur etc., fără a 
mai pune la socotea
lă petrolul și gazele 
naturale), nu s-a putut 
sustrage crizei econo
mice mondiale.

Comentînd situația 
din această țară, săp- 
tămînalul britanic „E- 
conomist" sublinia : 
..dificultățile Austra
liei sint aceleași ca și 
ale întregii economii 
occidentale". Respectiv 
este vorba de stagna
rea dezvoltării econo
mice, in special în ra
murile de bază ale in
dustriei, o rată relativ 
înaltă a inflației, creș
terea șomajului. încer
cările guvernului de a 
combate această situa
ție nu au dat decît par
tial rezultatele scon
tate. După cum relata 
„Economist", a existat 
o oarecare reticență 
în ce privește adop
tarea unor măsuri 
substanțiale care să 
ducă la stimularea 
activității economice, 
de teamă ca aseme
nea măsuri să nu ac
celereze tendințele in
flaționiste. Cabinetul 
a încercat să compen
seze conjunctura nefa
vorabilă din interior 
prin extinderea rela
țiilor cu toate țările, 
inclusiv cu țările so
cialiste, ceea ,ce a 
avut, după cum subli
niază presa australia
nă. unele rezultate 
pozitive.

0 delegație a Frontului 
Unității Socialiste 

a sosit la Lisabona
LISABONA 10 (Agerpres). — La 10 

decembrie 1977 a sosit la Lisabona 
o delegație a Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S., care face , o vizită in Portuga
lia, la invitația Consiliului Revolu
ției.

La aeroportul din Lisabona delega
ția a fost întîmpinată de Victor 
Crespo și Franco Charais, membri ai 
Consiliului Revoluției, precum și am
basadorul român in Portugalia, Ma
rin Iliescu, și membri ai ambasadei.

Consiliul de Securitate

Instituirea unui corn/' !t 
pentru supravegherea 
embargoului asupra 
livrărilor de arme 
către Africa de Sud

Intervenția 
reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate al Națiu
nilor Unite s-a întrunit, după cum 
s-a anunțat, la cererea statelor afri
cane, pentru a examina problema 
creării unui organism special însăr
cinat cu urmărirea și controlul apli
cării stricte a rezoluției Consiliului 
de Securitate nr. 418 din 4 noiem
brie a.c. cu privire la embargoul 
universal și obligatoriu asupra livră
rilor de arme către Africa de Sud. 
In acest sens, ca urmare a consultă
rilor care au avut loc, a fost adop
tată în unanimitate o rezoluție prin 
care se decide instituirea unui co
mitet al Consiliului <le Securitate 
compus din toți membrii consiliului.

Noul comitet are drept sarcină, 
printre altele, examinarea raportu
lui secretarului general asupra apli
cării rezoluției 418 și studierea mo
dalităților pentru asigurarea efica
cității embargoului. El urmează, de 
asemenea, să solicite informații de 
la toate statele asupra măsurilor în
treprinse privind aplicarea efectivă 
a dispozițiilor rezoluției din noiem
brie a.c. Totodată, rezoluția invită 
toate statele să coopereze strîns cu 
noul organism creat pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

Cu ocazia adoptării rezoluției, 
membrii Consiliului de Securitate și 
alți reprezentanți ai statelor acredi
tați la O.N.U. au subliniat impor
tanța acestui document, adoptat în 
unanimitate, care dovedește încă o 
dată hotărîrea comunității interna
ționale de a lua toate măsurile ce 
se impun împotriva Africii de Sud, 
care violează in mod flagrant drep
turile omului, periclitînd pacea mon
dială.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, re
prezentantul permanent al Româ
niei Ia O.N.U., ambasadorul Ion 
Datcu, a subliniat că noua rezolu
ție vine să întărească și să comple
teze rezoluția din 4 noiembrie, avînd 
menirea să facă mai eficace em
bargoul instituit asupra livrărilor de 
arme către Africa de Sud. Expri- 
mindu-și convingerea că toate sta
tele vor coopera cu noul comitet 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au 
fost incredințate, ambasadorul român 
a arătat că noua rezoluție constituie 
un nou și serios avertisment la adre
sa regimului rasist de la Pretoria, 
pentru a-1 constrânge să renunțe la 
politica . sa inumană rasistă și de 
apartheid.

Este o datorie statutară a organi
zației noastre — a arătat vorbitorul
— de a sprijini prin toate mijloacele 
de care dispune aspirațiile legi*’ •* 
de libertate și independență S.>â 0 
poarelor din Africa australă, ale . 
poarelor supuse discriminării rask nrf 
și apartheidului. Evenimentele care 
au avut loc in ultimul timp în Africa 
australă, mai ales acțiunile agresive 
ale guvernului de la Pretoria impo- 
triva majorității populației din Africa 
de Sud și contra statelor vecine, au 
demonstrat necesitatea adoptării de » 
noi măsuri pentru a face mai eficace 
hotârîrile Consiliului de Securitate.

antipozi
Pe plan intern. în 

ultimul timp s-au pe
trecut unele evoluții 
demne de remarcat, 
intre care ' instalarea 
ca guvernator al sta
tului Australia de sud 
a lui Douglas Ni
cholls, primul repre
zentant al populației 
aborigene (autohtone) 
din Australia căruia i 
se încredințează a- 
ceastă funcție, eveni
ment apreciat ca ex
presie a afirmării 
unor tendințe favora
bile unei atitudini mai 
echitabile față de un 
sector al populației 
aflat multă vreme in
tr-o zonă periferică a 
vieții economice și 
sociale.

Pe acest fundal, 
campania electorală a 
permis partidelor li
beral și agrarian de 
guvemămînt, ca și 
partidelor laburist, in
dependent și democrat 
să-și prezinte puncte
le de vedere privind 
atît problemele eco
nomice, cit și cele de 
ordin social. în ceea 
ce privește rezulta
tul scrutinului, ziarul 
„Melbourne Herald", 
care publică datele 
unor sondaje de opi
nie, scrie că acesta 
rămine deschis, ori
care din cele două 
mari partide, liberal 
și laburist, puțind în
truni majoritatea su
fragiilor.

N. PLOPEANU
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