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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Israelului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți diminea
ța, în stațiunea Predeal, pe amba

sadorul Israelului la București. 
Shamay Cahana, in vizită de rămas 
bun la încheierea misiunii sale în 
țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Am dat prima șarjă la cel mai mare furnal al țării.

Acesta este omagiul nostru 
la aniversarea celui mai iubit

fiu al poporului"
— raportează constructorii și siderurgiștii combinatului din Galați

Este un fapt viu ca viața însăși 
că întreaga noastră dezvoltare po
litică, economică și socială de după 
Congresul al IX-lea, avîntul pe 
care l-a cunoscut construcția socia
listă în acești arii, ca și grandioasa 
proiecție a viitorului comunist al 
patriei poartă pecetea minții cute
zătoare, a gîndirii de mare profun
zime și vie mobilitate dialectică a 
secretarului general al partidului, 

'• tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în centrul operei ' sale teoreti

ce, ca de altfel și al activității 
sale practice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a situat 
problemele con
strucției economi
ce — domeniul e- 
sențial, hotăritor 
al progresului so
cial. întemeiată 
pe cunoașterea a- 
dîncă a realități
lor, 
și 
de 
țării, gîndirea e- 
conomică a se
cretarului general 
constituie o ex
presie exemplară 
a marxismului 
creator, aplicat la 
condițiile concre
te istorice ale 
României contem
porane. Viziunea 
nouă, revoluționară în care a- 
bordează secretarul general al parti
dului problemele de esență ale 
construcției economice potențează 
transformarea științei 
dintr-un instrument de 
fenomenelor și proceselor din viața 
economică într-o pîrghib de acțiune 
practică, de previziune și înfăptui
re optimă a obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale.

Izvorul gîndirii economice nova
toare a secretarului general al 
partidului rezidă în studierea aten
tă a acțiunii și cerințelor legilor 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale. îmbinată organic cu cu
noașterea și generalizarea Conclu
ziilor ce se desprind din experien
ța maselor largi de oameni ai 
muncii, producători nemijlociți ai 
bunurilor materiale. Acestei ana
lize i se datorește ideea majoră 
potrivit căreia una din sarcinile de 
bază ale factorului conștient, la 
-toate nivelurile, o constituie înțe
legerea economiei socialiste ca un 
organism viu, aflat în continuă 
mișcare, identificarea la timp a 
contradicțiilor ce pot să apară în 
dezvoltarea ei, cunoașterea naturii 
și modului concret de manifestare 
a acestora, în scopul adoptării mă
surilor capabile să preîntîmpine

transformarea lor în antagonisme, 
să asigure soluționarea lor la timp 
și în folosul societății.
într-o asemenea optică problemele 
dezvoltării economice,
general al partidului a dat răspun
suri profund științifice, adecvate 
particularităților istorice, sociale și 
politice ale țării noastre, unor pro
bleme esențiale ale edificării eco
nomiei socialiste.

Desigur, vasta contribuție a 
secretarului general al partidului 
la dezvoltarea gîndirii economice 
din țara noastră nu poate fi cu-

Abordind
secretarul

nomie socialistă unitară și relații 
socialiste de producție, fără a ne 
preocupa 
forțelor
tovarășul. Nicolae Ceaușescu — ar 
fi o greșeală de neiertat ; aceasta 
ar putea să determine încetinirea 
ritmului dezvoltării țării noastre, 
ceea ce ar condamna România pen
tru o lungă perioadă de timp la 
stagnare și implicit la rămînere în 
urmă".

Este meritul incontestabil al 
secretarului general al partidului 
de a fi văzut în opțiunea fermă

de nivelul dezvoltării 
de producție — sublinia

0 CONCEPȚIE DE MARE PROFUNZIME
a cerințelor 
posibilităților 
progres ale ASUPRA PROBLEMELOR VITALE

AIE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI SOCIALISTE
economice 

explicare a

prinsă, nici măcar sumar, In spa
țiul restrîns al unui articol de 
ziar. în rîndurile de față ne vom 
opri doar asupra cîtorva aspecte, 
dintre cele mai semnificative.

Un loc central în această operă 
îl ocupă elucidarea, într-o concep
ție unitară, de ansamblu, a etape
lor dezvoltării economico-sociale a 
României. Pornind de la analiza 
raportului dialectic dintre nivelul 
forțelor de producție și caracterul 
relațiilor de producție; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
ideea că prin edificarea bazei e- 
conomice a socialismului . țara 
noastră a trecut de la stadiul de 
țară capitalistă slab dezvoltată — 
obiect și nicidecum subiect al po
liticii imperialiste — la stadiul de 
țară socialistă în curs de dezvol
tare. Din această caracterizare s-a 
desprins concluzia extrem de im
portantă privind necesitatea acce
lerării progresului economico-social, 
concluzie concretizată în stabilirea 
drept obiectiv strategic fundamen
tal al etapei actuale — făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ridicarea României. într-un 
răstimp istoric scurt, în rîndul ță
rilor dezvoltate din punct de ve
dere economic. „A considera sufi
cient faptul că am lichidat clasele 
exploatatoare, că am făurit o eco-

pentru o rată înaltă de acumulare 
— opțiune pătrunsă de patriotism 
și înaltă responsabilitate față de 
viitorul națiunii — pirghia esenția
lă a progresului economic rapid. 
Combătînd cu hotărîre optica în
gustă „consumatoristă", cantonată 
numai în prezent și oare desconsi
deră „ceea ce lăsăm în urma noas
tră", secretarul general al partidu
lui a înfățișat națiunii, cu o mare 
forță de convingere, adevărul că, 
în condițiile țării noastre, rata înal
tă a acumulării este o cerință 
obiectivă, determinată de necesita
tea lichidării înapoierii economice 
moștenite de la regimul burghezo- 
moșieresc, a depășirii într-un timp 
cit mai scurt a stadiului de țară in 
curs' de dezvoltare. Cota înaltă de 
acumulare înseamnă pași mari 
spre progres ; după cum, cota mică 
de acumulare 
pași mici 
nare. Vor 
părite in conștiința , .
nostru vibrantele cuvinte ale to
varășului Nicolae Ceaușescu :* „In 
fața unei națiuni apar 
unice, hotârîtoare 
și viitorul 
mente de 
care îl va
în marea familie a țărilor socia
liste, a tuturor națiunilor lumii...

Orice reducere a acumulărilor, orice 
slăbire a ritmului de dezvoltare in 
condițiile actualei revoluții teh- 
nieo-științifice nu pot decit să con
damne națiunea noastră la îna
poiere pentru o lungă perioadă de 
timp, să pună în pericol atît pre
zentul, cit și viitorul poporului".

In gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, chintesența tuturor pri
orităților economice, însăși meni
rea politicii de acumulare o con
stituie industrializarea. Desigur, 
acest obiectiv s-a aflat In centrul 
preocupărilor partidului nostru incâ 

din primele mo
mente ale preluă
rii puterii politice 
în stat și chiar 
in anii ilegalității. 
Se știe însă că o 
bună perioadă de 
timp industriali
zarea a fost tri
butară unei con
cepții vechi, pre
luată mecanic, a- 
vind în vedere 
doar creșteri can*  
titative ale in
dustriei, îndeo
sebi ale industriei 
grele, doar „spo
ruri de tonaj", 
concepție cu ca
racter simplist, ce 
s-a răsfrint. nega
tiv asupra evoîu- 

econo- 
că- in 
inal- 
agri- 
ceea 
rup- 

ramuri, 
econo-

mecanism

înseamnă implicit 
sau iremediabilă stag- 
rămîne adine înti- 

poporului

momente 
pentru destinul 

său. Astăzi trăim mo- 
care depinde locul pe 
avea România socialistă

ției întregului 
mic. Este cunoscut faptul 
vreme ce înregistram ritmuri 
te de creștere a industriei.

, cultura bătea pasul pe loc, 
ce crea pericolul unei grave 
turi între cele două 
cu serioase consecințe 
mice și sociale. Pe de altă parte, 
se crease o serioasă disproporție 
între sectorul mijloacelor de pro
ducție și cel al bunurilor de con
sum ; chiar și în interiorul pro
ducției mijloacelor de producție nu 
exista întotdeauna o dezvoltare 
sincronizată a ramurilor și subra-> 
murilor.

Este'marele merit al secretarului 
general al partidului de a fi' îm
bogățit considerabil teoria despre 
industrializare, pornind de la im
perativul de a asigura o dezvol
tare economică puternică, în con
cordanță cu necesitățile reale ale 
țării și cu posibilitățile ei reale. 
Aspectul nou îl constituie preocu
parea pentru făurirea unui com
plex economic național armonios, 
dinamic și eficient. în cadrul că
ruia să se dezvolte într-o strîrisă 
corelare industria cu agricultura, 
ramurile extractive cu cele prelu
(Continuare în pag. a III-a)

Marți, 17 ianuarie 1978, 
în cetatea de oțel a Gala- 
țiului. Pe platforma fur
nalului nr. 5, de 2 700 mc, 
animată de obicei de pre
zența constructorilor și 
montorilor, au intrat în 
acțiune siderurgiștii. Toți 
oamenii se află la postu
rile lor. Pe chipuri li se 
citește emoția. Comenzi 
scurte, mișcări rapide și 
sigure. Sînt ultimele pre
gătiri înaintea elaborării 
șarjei inaugurale la cel 
mai mare furnal al 
țării. Brusc, in jur, 
se lasă o tăcere adîn- 
că. Sute de ochi ur
măresc cu încordare ma
nevrele mașinii de perfo
rat care se apropie de 
unul din orificiile de eva
cuare a fontei. Trec cîte- 
va clipe lungi, intermina
bile.

Este ora 10.05. Un șuvoi 
de scintei inundă incinta 
și prima șarjă de fontă 
își face drum, supusă, 
spre oala pregătită să în
carce materia incandes
centă. Dintr-o privire, 
urmărindu-i fluiditatea și 
culoarea, fumaliștii apre
ciază calitatea și struc
tura fontei. Puțin mai 
tîrziu, laboratorul confir
mă calitatea șarjei. Acum, 
parcă chipurile destinse 
ale oamenilor au căpătat 
strălucirea materiei aflate 
la 1 500 de grade.

Tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guver

nului, prezent la acest re
marcabil eveniment al si
derurgiei românești, a 
transmis, din partea se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, calde felici
tări proicctanților, con
structorilor, furnizorilor 
de utilaje, siderurgiștilor, 
noi succese în activitate 
tuturor celor care, prin 
munca lor, au contribuit 
Ia făurirea acestui obiec
tiv industrial de o deo
sebită importanță pentru 
industria țării noastre.

— în aceste clipe de 
adîncă satisfacție pentru 
noi, în care s-au conden
sat parcă cei peste doi 
ani cit a durat construc
ția acestui mare furnal, 
gindul ni se îndreaptă cu 
recunoștință spre partid, 
spre conducătorul său în
cercat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; ne spune mais
trul principal Toader Cos- 
tiuc. Secretarului general 
al partidului, prin ajutorul 
și indicațiile pe care ni 
le-a dat în atîtea. rînduri, 
îi datorăm această minu
nată izbîndă a tehnicii și 
a muncii. Este o cinste și 
o onoare pentru noi să 
consacrăm acest, deosebit 
eveniment celui care, 
peste citeva zile, va îm
plini frumoasa vîrstă de 
60 de ani, din care 45 sînt 
dedicați luptei pentru 
transformarea revoluțio-
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comitetul județean Galați al P.C.R. a adresat, cu 

prilejul accsței premiere industriale, o telegramă C.C. 
•ăl P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care . 
se spune :

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați, 
sub permanenta conducere a organelor și organizații
lor de partid, au început activitatea celui de-al trei
lea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice sub 
imboldul novator al hotărîrilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, al ideilor clarvăzătoare cu
prinse in raportul prezentat înaltului forum al co
muniștilor din patria noastră. însuflețiți de puternicul 
dumneavoastră exemplu de dăruire și înalt patriotism, 
de fermitate revoluționară, desfășurind larg întrecerea 
socialistă pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, colectivele de oameni ai muncii au obți
nut, încă din primele zile ale noului an, succese de 
seamă în producție.

Acest succes pe care-1 raportăm, constructorii și si

derurgiștii gălățeni îl dedică apropiatei aniversări a 
60 de ani de Ia naștere și a 45 de ani de activitate 
revoluționară a dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru intrarea Ia termen și înainte de 
termen in funcțiune a celorlalte capacități, pentru atin
gerea cit mai grabnică a parametrilor proiectați la cele 
intrate in producție. Noua realizare reprezintă o ex
presie a sprijinului permanent pe care l-ați acordat 
județului Galați, combinatului siderurgic, acestui mare 
eșalon al clasei noastre muncitoare pentru ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor care-i revin.

Acum, în prag de aniversare a 60 de ani de viață 
și a 45 de ani de activitate revoluționară, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Galați folosesc acest 
prilej și vă urează din toată inima multă sănătate, 
viață îndelungată, spre binele și prosperitatea poporu
lui român, pentru continua înflorire și propășire a 
României socialiste.

PREȘEDINTELE ȚĂRII NE CHEAMĂ SĂ DECIDEM, SĂ CONDUCEM
¥

O realitate a României 
contemporane: OAMENII
MUNCII CONDUC, DECID, 
ÎNFĂPTUIESC. Este realita
tea generată de gîndirea 
novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a 
determinat înrădăcinarea a-

Marea încredere în clasa 
muncitoare, în spiritul 

ei revoluționar

Bizuiți-vă pe oameni, 
pe înțelepciunea lor — ne 
învață tovarășul Ceaușescu

Ample dezbateri publice 
în care toate ideile 

sînt ascultate cu respect

devăratei democrații în via
ța societății noastre, a sti
mulat energiile și inițiativa 
maselor largi populare în 
conducerea și organizarea 
treburilor societății, în în
făptuirea liniei strategice a 
partidului privind dezvol
tarea economico-socială a 
României.

Cînt pentru 
președintele țării

Urarea inimii noastre
ÎN PAGINA A III-A

Sînt unul din miile de 
muncitori care, în cei mai 
rodnici ani ai construcției 
socialiste, au trăit din plin 
bucuria de a se afla in 
preajma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și de a vedea ce 
înseamnă pentru un con
ducător legat trup și suflet 
de cei din mijlocul cărora 
s-a ridicat cuvîntul simplu 
și drept al muncitorilor, 
părerea lor in problemele 
mersului înainte al societă
ții noastre socialiste.

Am avut cinstea de a-1 
întîmpina acum trei ani 
aici, în secția I laminoare 
a întreprinderii „Republi
ca", unde a venit spre a 
examina la fața locului, pe 
baza dialogului cu noi, 
muncitorii, posibilitățile de 
care dispunem pentru dez
voltarea producției de țevi 
și laminate pe măsura ce
rințelor tot mai mari și 
mai complexe ale econo
miei naționale. A stat de 
vorbă cu noi, interesindu-se 
de toate problemele hotărî- 
toare pentru ridicarea ni
velului calitativ al produc
ției, ne-a arătat cit de mult 
vor fi solicitate în anii 
viitori produsele noastre 
în numeroase sectoare ale 
economiei, ne-a ascultat cu 
mare atenție părerile în le
gătură cu aceasta și a de
cis, împreună cu noi, cum 
trebuie să acționăm pen
tru ca, in cîțiva ani, între
prinderea să-și dubleze 
capacitatea. Hotărîrea luată

atunci, propunînd soluții 
de mare îndrăzneală, care 
depășeau prevederile de la 
ora aceea ale specialiștilor, 
izvora din încrederea neli
mitată a secretarului ge
neral al partidului in forța 
și capacitatea noastră, a 
muncitorilor de a conduce 
întreprinderea 'și de a re
zolva cele mai dificile pro
bleme referitoare la dez
voltarea sa.

Acum, cind cele hotărîte 
atunci, în bună parte, au 
devenit fapte, cit de mare 
și cît de valoroasă este din 
punct de vedere practic, 
pentru un popor hotărît 
să-și înalte țara și pe el 
însuși pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și ci
vilizației, tocmai această 
calitate de a avea încredere 
in ceea ce spun oamenii 
care cunosc greul dar și sa
tisfacțiile muncii, de a-i 
consulta și de a ține sea
ma mereu de cuvîntul lor, 
de a-i lăsa să decidă și 
să acționeze pentru a în
făptui tot ceea ce air ho- 
tărit. Aici, in acest mod 
practic de conducere își 
află cea mai vie ilus
trare concepția revolu-

Stan ȘTEFAN 
laminorist, 
șef de echipa la 
întreprinderea „Republica" 
din Capitala-

(Continuare în pag. a III-a)

Cind aștern pe hîrtie a- 
ceste rînduri îmi sînt încă 
vii in minte îndemnurile 
adresate nouă, deputaților, 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cuvintarea 
rostită la Conferința Na
țională a partidului. Consi
liile populare, noi toți cei 
cărora cetățenii ne-au în
credințat marea cinste și 
răspundere de a-i repre
zenta in organele locale, ale 
puterii de stat — ne învață 
secretarul general al parti 
dului — trebuie să ne spri
jinim in întreaga activitate 
pe masele largi de oameni 
ai muncii, consultindu-ne 
permanent și asigurînd 
participarea tuturor la 
buna conducere , și autogos- 
podărire a fiecărei locali
tăți. Participarea activă a 
oamenilor muncii la condu
cerea treburilor din fiecare 
localitate constituie un fac
tor decisiv al dezvoltării 
democrației, al mersului 
înainte al societății noastre. 
De altfel, o știm cu toții : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
nu numai, că îndeamnă la 
atragerea maselor de cetă
țeni în munca de condu
cere, dar acționează con
cret, zi de zi, pentru crea
rea și perfecționarea unui 
întreg sistem de participare 
nemijlocită a celor ce mun
cesc la actul de decizie, 
atit pe plan central, cit și 
local.

Gîndirea secretarului ge
neral referitoare la rolul și

locul maselor în activitatea 
de conducere, contribuția 
hotăritoare pe care și-a 
adus-o la perfecționarea 
cadrului juridic și organi
zatoric de participare direc
tă a cetățenilor la condu
cerea societății se regăsesc 
și ' in dispozițiile Legii de 
organizare și funcționare a 
consiliilor populare, îmbo
gățite și îmbunătățite din 
inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului 
Ceaușescu. Noi, locuitorii 
din comuna Fălciu, anali
zăm, dezbatem și hotărim 
in adunările cetățenești a- 
supra tuturor problemelor 
importante care interesea
ză și privesc viața și mun
ca întregii obști. Proiectul 
schiței de sistematizare a 
comunei, de pildă, a fost 
analizat anul trecut în toa
te circumscripțiile electo
rale și in satele componen
te. îmbogățită cu propune
rile făcute de cetățeni, 
schița a fost apoi aprobată 
în adunarea cetățenească a 
locuitorii: r comunei, pentru 
ca, in forma sa definitivă, 
să fie aprobată și de consi
liul popular în sesiunea 
imediat următoare. Așa

Silvestru SOFRAZA 
deputat
în Consiliul popular 
al comunei Fălciu, 
județul Vaslui

(Continuare în pag. a III-a)

Ii datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, mult din 
lumina acestor ani pe 
care-i trăim. Practic/’ nu 
este domeniu de activitate, 
aspect al vieții asupra că
ruia să nu se fi-îndreptat 
și să nu se îndrepte, cu 
grijă, preocuparea și fap
ta sa. M-aș referi, de pil
dă, la procesul perfecțio
nării vieții sociale, al lăr
girii democrației socialiste 
și construirii unei societăți 
a dreptății sociale și ade
vărului, la edificarea con
ceptului de societate socia
listă multilateral dezvolta
tă. Toate acestea poartă si
giliul puternicei personali
tăți a gîndirii creatoare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui contri
buție a fost hotăritoare 
pentru definirea liniilor de 
dezvoltare a democrației 
socialiste. M-aș opri, in 
rîndurile de față, la intere
sul statornic pentru per
fecționarea și afirmarea li
nei laturi a democrației, și 
anume cea privind partici
parea cetățenilor, a mase
lor de oameni ai muncii, a 
întregului popor la elabo
rarea și adoptarea unui nu
măr important dintre cele 
mai însemnate măsuri le
gislative. Practic, în acești 
ani de dinamice înnoiri de 
esență a luat ființă un în
treg sistem de informare a 
opiniei publice și partici

pare nemijlocită a cetățe
nilor la conducerea trebu
rilor țării.

Se desprinde limpede, 
din concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ideea că 
pentru a participa în mod 
conștient, cu deplină anga
jare, opinia publică, cetățe
nii trebuie să fie infor
mați, fiind astfel în mă
sură de a dezbate compe
tent și hotărî in cunoștin
ță de cauză în problemele 
de mare interes ale națiu
nii noastre. Este un mare 
merit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că a acționat în 
această direcție cu propria-i 
consecvență revoluționară, 
că din inițiativa și sub 
directa sa conducere s-a 
instituit un întreg sistem al 
dezbaterii publice. Să ne 
întoarcem cu gindul la atî
tea și atîtea legi și docu
mente de partid și de stat, 
elaborate mai ales în pe
rioada ultimului deceniu și 
vom constata că cele mai 
importante dintre acestea 
au fost supuse, la timpul 
cuvenit, dezbaterii publice. 
Au fost receptate, în acest 
răstimp, sute și sute de 
mii, milioane de propuneri, 
observații ale oamenilor

GĂLPAL Swsana 
deputată în M.A.N., 
președinta Comitetului 
județean Mureș al femeilor

(Continuare în pag. a III-a)



I

PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 18 ianuarie 1978

CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
întreprinderea 

„Portefamd1- Alba Bolea 
către toate întreprinderile 

din industria ușoară
Animat de dorința fierbinte de a-și aduce o contribuție 

mereu sporită la dezvoltarea economico-socială a patriei, 
colectivul întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia a pus 
accent pe promovarea progresului tehnico-științific, moder
nizarea tehnologiilor de fabricație. îmbunătățirea calității 
produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, utili
zarea mai bună a mașinilor și instalațiilor, educarea perso
nalului muncitor în spiritul ordinii și disciplinei. Astfel, la 
sfirșitul celui de-al doilea an al cincinalului a fost consem
nată depășirea nivelului planificat la producția globală cu 
8,8 la sută, la producția marfă cu 7,6 la sută, la livrările la 
export cu 47 la sută, iar la productivitate^ muncii cu' 10 513 
lei pe lucrător.

Puternic mobilizat de istoricele hotărîri adoptate de Con
ferința Națională, de vibrantele chemări ale secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul 
de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, in frunte 
cu comuniștii, este ferm hotărît să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile ce îi revin în noul an și cheamă la întrecere socia
listă toate colectivele întreprinderilor din industria ușoară, 
angajîndu-se să realizeze :

1. Depășirea planului producției globale cu 7 milioane lei 
și a producției marfă cu 5 milioane Iei, depășire care se va 
realiza în întregime pe seama creșterii productivității muncii. 
Concomitent, vom asigura ridicarea nivelului tehnic calitativ 
al tuturor produselor, sporind cu 3 la sută față de plan pon
derea produselor de calitatea I, în totalul producției.

2. Depășirea planului producției fizice cu 500 mii bucăți 
produse solicitate pe piața internă și externă.

3. Depășirea planului la livrările la export cu 4,5 la sută, 
în condițiile îmbunătățirii cursului de revenire.

4. Vom impulsiona activitatea de cercetare și de creare a 
noi produse cu caracteristici estetice și funcționale îmbună
tățite, astfel ca ponderea produselor noi să reprezinte cel 
puțin 51 la sută din totalul producției marfă.

5. Valorificarea superioară a materiilor prime și a mate
rialelor, prin elaborarea a cel puțin 3 tehnologii noi care 
să asigure folosirea bazei de materii prime din țară ; vom 
obține astfel o economie de minimum 300 tone materii pri
me, din care cel puțin 100 tone caolinuri din import, 150 kg 
coloranți ceramici și liister auriu.

6. Realizarea, față de prevederile planului, a unei economii 
de cel puțin 100 tone combustibil convențional și 150 000 kWh 
energie electrică. Pentru aceasta vom extinde recuperarea 
agentului termic secundar de la cuptoarele de ars porțelan 
și decor, vom lua măsuri pentru mai buna raționalizare a 
iluminatului și încălzitului la toate locurile de muncă, vom 
extinde iluminatul natural prin montarea de luminatoare in 
suprafață de 300 mp.

7. Creșterea productivității muncii peste prevederile de 
plan cu 4,1 la sută, ceea ce reprezintă 5 600 lei/om al muncii, 
in care scop se va acționa pentru :

— înfăptuirea exemplară a măsurilor de extindere a pro
gresului tehnic ;

— aplicarea fermă a programelor de transformare a între
prinderii în imitate model și a programelor de ridicare a 
calificării profesionale a întregului personal muncitor,; vom 
■organiza cursuri pe meserii și niveluri de încadrare, precum 
și cursuri de perfecționare, la care va participa cel puțin 60 la 
sută din personalul muncitor ;

— extinderea programării și urmăririi producției prin pre
lucrarea automată a datelor ;

— creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare a fondului 
de timp al muncitorilor, față de realizările anului 1977, astfel 
incit acesta să reprezinte 9b la sută ;

— printr-o mai bună întreținere a utilajelor și mașinilor 
și o aprovizionare corespunzătoare a locurilor de muncă, 
vom asigura un indice de utilizare a mașinilor de cel puțin 
88 la sută ;

8. Folosirea eficientă a fondurilor fixe, astfel incit să se 
obțină, peste sarcina planificată, o producție industrială de 
50 lei la 1 000 lei fonduri fixe.

9. Prin diminuarea consumurilor și a pierderilor tehnolo
gice, vom reduce nivelul cheltuielilor de producție planificate 
cu 3,7 Ici Ia 1 000 lei producție marfă, din care cu 2,0 Iei 
cheltuielile materiale.

10. Vom depăși beneficiile planificate cu cel puțin 4,2 
la sută.

11. Printr-o mai bună conlucrare cu constructorul, vom 
devansa termenul de punere în funcțiune a noii capacități de 
2 500 tone porțelan cu cel puțin 3 luni.

12. O atenție deosebită vom acorda problemelor sociale din 
întreprindere, luînd măsuri pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor de cazare la creșă și cămin și pentru ridicarea 
calității servirii mesei la cantină.

13. Participind cu entuziasm la amplele manifestări din 
cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului național „Cîntarea 
României", vom pune un accent sporit pe stimularea creației 
tehnice, organizind concursuri de creație a noi modele și 
decoruri, precum și pe afirmarea inițiativelor în procesul de 
concepere, proiectare și executare de noi utilaje în cadrul 
acțiunii de autoutilare.

★

Sîntem convinși că toate colectivele de muncă din uni
tățile industriei ușoare vor primi cu însuflețire chemarea 
noastră Ia întrecere socialistă pe acest an și vor răspunde 
prin fapte pentru realizarea mărețului Program de dezvoltare 
economico-socială a țării, de creștere ă bunăstării întregului 
nostru popor.

CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL 
SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID

COMITETUL
ORGANIZAȚIEI U.T.C.

(Urmare din pag. I)
nară a României. Acesta este oma
giul nostru, al constructorilor și 
siderurgiștilor gălățeni, la aniver
sarea celui mai. iubit fiu al po
porului.

Așadar, furnalul de 2 700 mc, al 
cincilea de la Galați, a intrat in 
circuitul vetrelor de foc nestins, fi
ind unul din obiectivele de seamă 
ale industriei metalurgice în actua
lul cincinal. Noul furnal va produ
ce anual 1,8 milioane tone fontă, 
adică de 14 ori mai mult decît in 
întreaga Românie a anului 1938 și 
de 6 ori mai mult decît in anul 1950. 
Și încă un element de comparație, 
ilustrind concret însemnătatea eco
nomică a furnalului de 2 700 mc 
pentru realizarea obiectivelor me
talurgiei românești stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului : 
producția de fontă a țării pe un 
locuitor sporește anual cu aproape 
90 kg.

Conceput la parametri tehnici și 
economici de înaltă eficiență. F5 se 
situează, indiscutabil, printre reali
zările de virf sub aspect construc
tiv și tehnologic. Cîteva date des
prinse din „fișa tehnică" a acestui 
uriaș de 97 metri înălțime, cam cit 
un bloc de 25 de etaje, sugerează 
dimensiunea eforturilor depuse de 
cei peste 1 200 de lucrători ai în

treprinderii de construcții și mon
taje siderurgice din Galați, care au 
înălțat noul furnal. Pentru amena
jarea terenului au fost puse in miș
care volume impresionante de pă- 
mînt, însumînd 1,360 milioane mc 
de săpături ,și 932 000 mc de um
pluturi ; întreaga construcție se

sprijină pe 1 823 de piloți forați 
pînă la 30—32 m adîncime ; au fost 
turnați, apoi. 142 000 mc de betoane 
și montate 22 600 tone de construc
ții și confecții metalice, precum și 
14 500 tone de utilaje tehnologice, 
în sfîrșit, pentru deservirea furna
lului s-au construit nu mai puțin 
de 12 km de cale ferată.

Cu alte cuvinte, a fost efectuat 
un amplu volum de lucrări de mare 
complexitate, care a cerut peste 
doi ani de muncă tenace și încor
dată, în care n-au lipsit momentele 
dificile, hotărîrile îndrăznețe — tot 
atitea examene severe, riguroase ale 
capacității profesionale, răspunde
rii și abnegației comuniste a oame

întreprinderea de morărit 
si panificație 

„Dobrogea" - Constanta 
către toate întreprinderile 
din industria alimentară

Puternic mobilizați de istoricele hotărîri ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R., urmînd vibrantul îndemn al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, oamenii muncii din întreprin
derea de morărit și panificație „Dobrogea" din Constanța 
nu precupețesc nici un efort pentru a înfăptui exemplar 
sarcinile ce le revin, contribuind cu toată puterea lor de 
muncă, cu abnegație și dăruire, alături de întregul popor, 
la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism. Raportăm cu mîndrie 
că indicatorii de plan pe primii doi ani ai cincinalului au 
fost îndepliniți cu 50 zile înainte de termen, realizindu-se 
o producție suplimentară de 86 milioane lei.

Ferm hotărît să muncească cu întreaga sa pricepere și 
energie creatoare, în spiritul ideilor însuflețitoare cuprinse 
în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, colectivul 
întreprinderii de morăriț și panificație „Dobrogea" din Con
stanța, sub conducerea organizației de partid, cheamă la în
trecere socialistă, pe anul 1978, toate unitățile din industria 
alimentară, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului producției globale și marfă cu 10,5 
milioane Iei, materializată în importante cantități de pro
duse, peste prevederi, între care :

— 2 000 tone făină de grîu ;
— 300 tone produse zaharoase ;
— creșterea cu 2 la sută a ponderii specialităților de 

panificație.
în acest scop :
— vom folosi mai bine suprafețele de producție existente 

și vom realiza, prin autoutilare, dispozitive și piese de 
schimb in valoare de peste 800 mii lei ;

— vom crește indicii de utilizare a principalelor utilaje 
și instalații tehnologice de morărit, prin îmbunătățirea rit
micității în aprovizionarea tehnico-materială, prelungirea 
duratei de funcționare, creșterea pregătirii și perfecționării 
profesionale a cadrelor ;

— vom stimula creația tehnico-științifică de masă pentru 
valorificarea superioară a materiilor prime și diversificarea 
producției, realizînd în anul 1978 cel puțin 10 sortimente 
noi de patiserie-simigerie cu valoare nutritivă ridicată, pre
cum și produse dietetice și pentru copii.

2. Depășirea livrărilor Ia fondul pieței cu 5,6 milioane Iei, 
punînd la dispoziția populației o gamă variată de produse 
cu un conținut bogat în vitamine, biostimulatori și proteine.

3. Depășirea planului Ia export cu 2 la sută.
4. Devansarea punerii în funcțiune a fabricii de pîine cu 

30 de zile față de termenul planificat, contribuind cu forțe 
proprii la montajul utilajului.

5. Creșterea productivității muncii cu 5 338 lei/om al mun
cii, față de plan.

6. în scopul îmbunătățirii calității produselor, se va ge
neraliza inițiativa „Calitate, gram, secundă" în toate sec
țiile de producție ; vom organiza concursul profesional „Cea 
mai bună formație de brutari", vom ridica conținutul edu
cativ al tuturor acțiunilor politice inițiate, vom determina 
sporirea răspunderii tuturor oamenilor muncii față de ca
litatea produselor executate.

7. Prin gospodărirea judicioasă a materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor și energiei electrice, vom realiza 
economii față de consumurile planificate de :

— 0,5 la sută la energie electrică ;
;— 1 la sută la combustibil convențional ;
1— 30 000 lei la materialele folosite pentru ambalarea pro

duselor. i
Vom asigura, în total, o reducere cu 1,8 milioane lei a 

cheltuielilor materiale de producție planificate.
8. Prin utilizarea mai eficientă a fondurilor puse la dis

poziție de către stat va crește la 2 800 lei volumul produc
ției la 1 000 lei fonduri fixe.

9. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață 
vom efectua 20 000 ore muncă patriotică prin participarea, 
la construcția de locuințe, înfrumusețarea întreprinderii și a 
municipiului nostru.

★
Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de muncă 

din industria alimentară vor răspunde cu însuflețire che
mării noastre la întrecere și vor acționa cu entuziasm, cu 
toată priceperea și energia pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului pe anul 1978, pentru realizarea măre
țelor obiective stabilite de Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL COMITETUL
SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

întreprinderea comercială 
de stat neutru mărfuri 

. textile -incăltăminte lași 
către toate unitățile 

din comerț
Hotărît să realizeze în mod exemplar sarcinile care îi 

revin din documentele Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, în vederea ridicării întregii 
activități comerciale la nivelul cerințelor actuale, îmbună
tățirii permanente a aprovizionării populației cu bunuri de 
larg consum, colectivul de oameni ai muncii de la întreprin
derea comercială de stat pentru mărfuri textile-incălțăminte 
Iași adresează chemarea la întrecere socialistă către toate 
unitățile din comerț, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu amă
nuntul cu 1,5 la sută, respectiv cu 13 milioane lei, acționînd 
pentru : 

nilor. Se poate afirma că dimensiu
nile furnalului au depășit de multe 
ori capacitatea mijloacelor tehnice 
existente pe șantier, au ridicat pro
bleme deosebite, au cerut soluții 
ingenioase de execuție. Iată un 
exemplu edificator. Pentru monta
rea conductei înclinate de gaz brut 

ACESTA ESTE OMAGIUL NOSTRU
a fost necesară ridicarea unui tron
son in greutate de 47 tone la înăl
țimea de 76 metri. Și aceasta în 
condițiile în care puterea macara
lei era numai de 40 tone și brațul 
ei mai scurt cu 8 metri decît înăl
țimea cerută. Stabilirea celei mai 
bune soluții a cerut ore și zile în
tregi de calcule riguroase, de dez
bateri aprinse între constructori, de 
argumente „pro"1 și „contra" în fa
voarea unei variante sau alteia. 
„Hotărîtor în această situație-cheie 
a fost curajul, bazat pe un solid 
și foarte exact calcul al posibilităr 
ților tehnice existente, pe care l-a 
dovedit tînărul inginer Cornel Bra- 
tu“, ne precizează tovarășul Petre

Cristescu, directorul grupului de 
șantiere. Un alt moment decisiv : 
montajul instalațiilor hidraulice. în 
multe locuri din lume, cu tradiție 
în construcția siderurgică, această 
lucrare se face într-un răstimp cu
prins între o lună și jumătate și 
două luni. Deși erau confruntați cu

o lucrare pretențioasă, pe care nu 
o mai executaseră pînă atunci, con
structorii gălățeni au scurtat acest 
termen la 12 zile, demonstrînd o 
dată in plus pregătirea lor profesio
nală superioară, capacitatea de a 
răspunde cu promptitudine exigen
țelor impuse de tehnica nouă. Au
torii unor asemenea performanțe și 
ale multor altora de mare valoare ? 
Dintre aceștia amintim pe maiștrii 
Marin Tîrnă, care a lucrat la con
strucția tuturor celor cinci furnale 
de la Galați. Constantin Bălan, Ion 
Irinoiu, pe șefii de echipă Traian 
Sileș. Ioan Ifrim și Aurel Cocu, pe 
șefii de lot Constantin Aștefănoaie 
și Nicolae Vasile.

— îmbunătățirea aprovizionării populației cu întregul sor
timent de mărfuri, prin urmărirea realizării ritmice a con
tractelor încheiate cu furnizorii și organizarea mai bună a 
recepției calitative a mărfurilor ;

— repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri în teri
toriu și pe unități de desfacere ;

— cunoașterea permanentă a solicitărilor populației ;
— organizarea de expoziții cu vînzare, parade ale modei și 

alte acțiuni de publicitate comercială, in cadrul cărora se 
vor prezenta produse și modele noi.

2. Dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, 
urmărindu-se :

— creșterea gradului de utilizare a spațiilor comerciale, 
astfel incit suprafața sălii de vînzare să reprezinte peste 75 
la sută din totalul suprafeței comerciale utile ;

— modernizarea a 15 unități și raioane, prin introducerea 
formelor eficiente de.vînzare: autoservire, alegerea liberă a 
mărfurilor, pentru a se obține pe această cale o sporire a 
desfacerilor pe metrul pătrat de suprafață comercială cu 10 
la sută față de anul 1977 ;

— extinderea comerțului stradal și a punctelor permanente, 
în piețe, tîrguri și oboare, în vederea realizării unei desfaceri 
de peste 8 milioane lei.

3. Ridicarea nivelului de servire a populației prin :
— îmbunătățirea programului de funcționare a unităților, 

utilizarea graficului orar, folosirea rațională a formațiilor de 
lucru ;

— ridicarea nivelului de pregătire profesională al persona
lului muncitor, prin cuprinderea a 340 lucrători în diverse 
forme de perfecționare ;

— extinderea serviciilor către populație, transportarea 
mărfurilor cu volum mare la domiciliul .cumpărătorilor, asi
gurarea retușului la confecții în toate magazinele specia
lizate ;

— organizarea de acțiuni politice și cultural-educative în 
scopul creșterii conștiinței profesionale a personalului mun
citor, al imprimării unei atitudini pline de solicitudine și 
respect în relația vînzător-cumpărător ;

— extinderea metodelor și inițiativelor avansate de muncă, 
prin organizarea a 30 „brigăzi de bună servire" și a cinci 
„unități-model", introducerea în 10 unități a „controlului și 
autocontrolului".

4. Sporirea eficienței economice a întregii activități și creș
terea rentabilității tuturor unităților comerciale, asigurînd 
reducerea cheltuielilor de circulație planificate cu 700 mii 
Iei și obținerea unui beneficiu suplimentar de 1,1 milioane 
lei. în acest scop ne propunem :

— instituirea unui regim sever de economii la cheltuielile 
administrativ-gospodărești, reducerea lor față de plan cu 1,2 
la sută ;

— accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor cu 1,5 zile ;
— îmbunătățirea condițiilor de transport, depozitare și păs

trare a mărfurilor și ambalajelor și eliminarea pe această 
cale a cheltuielilor neeconomicoase ;

— folosirea eficientă a fondurilor fixe, astfel incit să se
realizeze în anul 1978 un volum de desfacere cu amănuntul 
de 18 382 Iei la 1 000 lei fonduri fixe, mai mult cu 14 la sută 
decît în 1977. ,

5. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale per
sonalului muncitor, respectarea normelor de protecție a mun
cii, în vederea prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor, utili
zarea integrală și eficientă' a fondurilor prevăzute în aceste 
scopuri.

★
Ampla acțiune de mobilizare a întregului colectiv din uni

tatea noastră pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă o vom transforma intr-un mijloc eficient 
de educare și ridicare a conștiinței tuturor lucrătorilor, de 
mobilizare a acestora la îmbunătățirea sistematică a servirii 
populației din municipiul Iași, la practicarea unui comerț 
civilizat, la nivelul cerințelor și exigențelor actuale, ampli- 
fieîndu-ne astfel contribuția la ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL COMITETUL
SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Orația iudeteanâ de postă 
si telecomunicații Ciul 

către toate unitățile 
de poștă și telecomunicații

Oamenii muncii din Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Cluj, sub conducerea organizației de par
tid, au desfășurat o intensă activitate pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice și sociale ce le-au revenit din planul de 
stat pe anul 1977, realizîndu-le cu 16 zii? înainte de termen.

Dînd glas vibrantei chemări adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român de a munci cu elan revoluționar pentru 
ducerea la bun sfîrșit a tuturor obiectivelor planului cinci
nal, a Programului suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a țârii, colectivul de oameni ai muncii din unitatea 
noastră adresează tuturor unităților de poștă și telecomuni
cații din țară chemarea Ia întrecere socialistă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1978, anga
jindu-se să realizeze :

1. Depășirea planului de venituri cu 4 la sută, asigurînd :
— instalarea în devans a unui număr de 1 000 de posturi 

telefonice la abonați, urbani pînă la data de 31 martie 1978 ;
— devansarea cu 30 de zile, față de termenul planificat, a 

punerii în funcțiune a dezvoltărilor la Centrala telefonică 
automată-Mănăștur și la Centrala telefonică automată ur
bană și interurbană din Turda ;

— depășirea cu 20 la sută a planului de lucrări de dezvol
tare curentă — telefonice și telex — executate Ia alte 
unități.

2. Sporirea cu 3,5 la sută peste sarcina planificată a pro
ductivității muncii, prin :

— îmbunătățirea cu 5 la sută a indicelui de utilizare a 
principalelor capacități de producție (centrale automate tele
fonice și telegrafice) ;

— întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de 
muncă, in vederea creșterii indicelui de utilizare a timpului 
de lucru ;

— sporirea gradului de calificare a întregului personal 
muncitor, prin perfecționarea și modernizarea formelor și 
mijloacelor de pregătire profesională.

3. Creșterea cu 4 Ia sută a veniturilor Ia 1 000 lei fonduri . 
fixe față de nivelul planificat pe 1978, prin utilizarea inten
sivă a tuturor capacităților existente și a celor ce se vor pune
în funcțiune în anul 1978.

4. Reducerea cu 15 lei a cheltuielilor la 1 000 lei venituri, 
acordînd o atenție deosebită diminuării consumurilor de 
energie electrică și combustibil prevăzute în plan.

5. Ridicarea calității tuturor prestațiilor P.T.T.R. la ni
velul cerințelor beneficiarilor, acționînd în principal pentru :

Dar epopeea construcției furna
lului de 2 700 mc cunoaște și alte 
repere de referință. Este vorba de 
concepția tehnică aflată la baza lui, 
care aparține proiectanților de la 
IPROMET București, de contribuția 
industriei noastre constructoare de 
mașini la echiparea lui cu mașini 
și agregate de înaltă performanță. 
Din acest punct de vedere. F5 este 
nu numai cel mai mare, dar și cel 
mai modern furnal românesc. El 
este .în întregime acționat hidrau
lic și funcționează cu consumuri e- 
nergetice și de cocs mai reduse, 
comparativ cu celelalte furnale de 
pe platforma gălățeană. Este de 
remarcat, totodată, că încărcarea 
este complet automatizată, iar in
stalația de epurare a gazului de 
furnal asigură recuperarea în 
bune condiții tehnologice a ga
zului de furnal și folosirea acestuia 
ca resursă energetică secundară. O 
ultimă precizare : peste 90 la sută 
din echipamentele tehnologice sînt 
realizate în țară, la întreprinderile 
„23 August", de mașini grele, „Au
tomatica" și „Electromagnetica" din 
București. „Progresul" din Brăila și 
multe altele.

Dan PLAEȘU
Cristian ANTONESCU

— reducerea cu minimum 10 la sută, față de anul prece
dent, a numărului de deranjamente la 100 posturi telefonice 
și cu 5 la sută a duratei medii de restabilire :

— reducerea cu 10 la sută, față de barem, a deranjamen
telor în centralele telefonice automate urbane și cu 15 la sută 
în cele interurbane ;

— reducerea cu 20 la sută a numărului de reclamații.
6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale per

sonalului muncitor din unitate, prin următoarele măsuri :
— reamenajarea spațiilor destinate cazării muncitorilor de 

la echipele de dezvoltare și construcții-montaj ;
— devansarea lucrărilor de construcție la blocul de locuințe 

P.T.T.R. din municipiul Cluj-Napoca ;
■* — amenajări și dotări corespunzătoare la unitățile nou în

ființate ;
— extinderea, amenajarea și dotarea spațiilor destinate 

oficiului de calcul al unității.
7. Dezvoltarea activității de creație tehnico-științifică din 

unitate, prin mobilizarea specialiștilor la rezolvarea unor 
sarcini majore in activitatea unității, cum sînt :

— automatizarea și modernizarea rețelelor telefonice 
rurale ;

— creșterea operativității în satisfacerea beneficiarilor cu 
prestații P.T.T.R. ;

— înlocuirea muncii manuale.
în acest scop, vor fi materializate minimum 30 de teme 

de autoutilare cu eficiență antecalculată de cel puțin 500 
mii iei.

★
Considerînd pe deplin realizabile sarcinile de plan și an

gajamentele asumate în întrecere, oamenii muncii din Di
recția județeană de poștă și telecomunicații Cluj 
se identifică în aspirațiile lor cu cauza întregului nostru po
por, dovedindu-și astfel atașamentul deplin față de politica 
internă și externă a partidului, prezentată în Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, la Conferința Națională a partidului, și se 
angajează să traducă în viață cu dăruire revoluționară ho- 
tărîrile adoptate.

CONSILIUL COMITETUL DE PARTID
OAMENILOR MUNCII

COMITETUL COMITETUL
SINDICATULUI ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Uniunea iudeieanâ 
a cooperativelor 

meșteșugărești Vrancea
către toate unitățile 

cooperației meșteșugărești
însuflețiți de mărețele obiective stabilite de Congresul al 

XI-lea al partidului, de sarcinile și indicațiile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul de salut adresat 
Congresului al V-lea al cooperației meșteșugărești, mobili- 
zindu-și întreaga capacitate și energie creatoare, folosind 
cu grijă și pricepere mijloacele materiale de care dispun, 
cooperatorii, întregul personal muncitor din cadrul Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșugărești Vrancea au depășit 
prevederile planului pe anul 1977 la indicatorul producția- 
marfă și prestări de servicii cu 4,4 la sută, la prestări de 
servicii pentru populație cu 5,5 la sută, la livrări de mărfuri 
către fondul pieței cu 18,1 la sută, la export cu 17,7 la sută.,

Manifestîndu-și hotărîrea fermă de a da viață Programu
lui partidului, de a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce 
îi revin din documentele Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, Consiliul Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești Vrancea, in numele tuturor coopera
torilor, al întregului personal muncitor din cooperativele 
asociate, adresează unităților cooperației meșteșugărești che
marea Ia întrecere socialistă, pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe anul 1978, asumindu-și următoa
rele angajamente :

1. Depășirea cu 3 la sută a planului la producția-marfă 
și prestări de servicii.

2. Depășirea cu 2,4 la sută a planului de prestări servicii 
pentru populație, urmărindu-se în mod deosebit îmbunătă
țirea calității acestora. Se vor înființa 18 secții de prestări 
servicii, în special în cartierele nou construite. în acest fel, 
se vor realiza in anul 1978 încasări de circa 950 lei pe 
locuitor urban.

3. Depășirea cu 7,1 Ia sută a planului Ia livrări de mărfuri 
către fondul pieței.

4. Depășirea cu 5,6 Ia sută a planului la desfacerea măr
furilor prin rețeaua proprie. Pentru aceasta se va intensifi
ca comerțul stradal și se vor înființa încă 6 puncte de des
facere sezoniere și permanente. De asemenea, vor fi des
chise 2 puncte noi de desfacere in zonele cu intens trafic 
turistic.

5. Depășirea cu 14 Ia sută a planului de export.
6. Realizarea a 102 produse noi, care să contribuie la va

lorificarea mai bună a resurselor materiale din județ și 
a tradiției artei populare vrincene.

7. Creșterea cu 1,8 la sută a productivității muncii peste 
plan, prin utilizarea cu eficiență sporită a timpului de lucru 
al cooperatorilor și al întregului personal muncitor, respec
tarea disciplinei tehnologice, perfecționarea permanentă a 
pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.

8. Depășirea cu 7,5 la sută a beneficiilor planificate.
9. Reducerea cu 4 lei a cheltuielilor planificate la 1000 

lei producție-marfă și prestări servicii.
10. Economisirea, față de consumul planificat, a 10 tone 

combustibil convențional și a 50 mii kWh energie electrică.
în vederea depășirii prevederilor planului pe 1978. îmbu

nătățirii și creșterii eficienței întregii activități, organizația 
de partid și consiliul uniunii județene au luat din timp un 
ansamblu de măsuri politico-organizatorice și tehnico-mate
riale care să asigure folosirea rațională a formațiilor de 
lucru din fiecare unitate, întărirea disciplinei, a spiritului 
de răspundere al cooperatorilor față de solicitările popu
lației. In același timp, se desfășoară o susținută muncă po- 
litico-educativă pentru ridicarea conștiinței întregului per
sonal muncitor, respectarea riguroasă a principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, pentru promovarea unei 
atitudini civilizate față de cetățeni.

★
Ne exprimăm hotărîrea de a ne realiza în mod exemplar 

sarcinile care ne revin și angajamentele asumate în între
cerea socialistă, contribuind la înflorirea patriei, la creșterea 
nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru
popor.

CONSILIUL
UNIUNII JUDEȚENE 
A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI 
VRANCEA

— la sâ vedem ce se mai scrie despre economia de energie...
Desen de Eugen TARU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sîntem profund mișcați de mesajul de compasiune pe care Excelența 
Voastră ni l-a trimis cu prilejul catastrofei aeriene de la Bombay.

Vă rugăm să primiți recunoștința noastră sinceră pentru atenția 
dumneavoastră.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

PRIMIRE LA CONSILIUL
Marți dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Confederației Franceze Demo
cratice a Muncii — C.F.D.T. — con
dusă de Rene Decaillon, secretar ge
neral adjunct, care, la invitația Con-

SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT O SPORT © SPORT © SPORT

IERI ÎN CAPITALĂ

Cuplaj internațional 
masculin de handbal

Marți peste 3 000 de spectatori au 
fost prezenți în tribunele Palatului 
sporturilor și culturii, pentru a ur
mări cuplajul internațional masculin 
de handbal. în primul joc, selecțio
nata secundă a țării noastre a învins 

, cu scorul de 39—17 (16-7) echipa Ar
matei cubaneze. Prima reprezenta
tivă a României, care se pregătește 
în vederea campionatului lumii, a 
întrecut cu 23—11 (9-5), echipa Bul
gariei. Din echipa învingătoare cele 
mai multe goluri (cite 4), au fost 
marcate de Grabovschi și Birtalan. 
De la oaspeți s-au remarcat îndeo
sebi Tanev și Botenschi, autori a 
cite 3 goluri. Echipele României și 
Bulgariei vor susține o nouă întîl- 
nire joi. Partida se va desfășura de 
la ora 17 la Palatul sporturilor și 
culturii.

Duminică - 
din nou tenis

Sala sporturilor din Brașov va 
găzdui duminică, 22 ianuarie, me
ciul dintre selecționatele României 
și Portugaliei, contînd pentru turneul 
de promoție (grupa B) al campiona
tului european de tenis pe teren 
acoperit.

Din echipa României, care dumi
nica trecută a întrecut cu 3—0 for
mația Monaco, fac parte jucătorii 
Dumitru Hărădău, Florin Segărceanu 
și Andrei Dîrzu.

Selecționata portugheză, învinsă 
pe teren propriu în ultimul meci cu 
3—0 de echipa Olandei, are în com
ponență pe Jose Vilela și Sergio 
Cruz.

FOTBAL

Șaisprezecimile 
„Cupei României"

La sediul federației române de 
specialitate a avut loc ieri tragerea 
la sorți a meciurilor din cadrul 
„16-milor" de finală ale „Cupei 
României" la fotbal, etapă în care 
intră in competiție și cele 18 echipe 
din divizia A a campionatului.

Iată programul jocurilor, care se 
vor desfășura in ziua de 19 februa
rie, ora 14 : Steaua — Sportul stu
dențesc ; F.C.M. Reșița — U.T. Arad; 
Unirea Alexandria — Petrolul Plo
iești ; Gaz Metan Mediaș — Politeh
nica Iași ; Victoria Zalău — Dinamo 
București ; Recolta Diosig — F.C. 
Constanța ; Unirea Focșani — F.C. 
Argeș Pitești ; Avîntul Măneciu — 
Universitatea Craiova ; Gloria Re
șița — Olimpia Satu Mare ; Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii — A.S.A. 
Tg. Mureș ; Progresul București — 
S.C. Bacău ; Chimia Rm. Vilcea — 
F. C. Bihor ; Constructorul Iași — 
F.C. Corvinul Hunedoara ; F.C. 
Brăila — C.S. Tirgoviște ; F.C.M. 
Galați — Jiul Petroșani ; Viitorul 
Gheorghieni — Politehnica Timi
șoara.

teatre
@ Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă. — 19,30 (sala mică) : Căsătoria 
— 19,30. t>
© Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul român) : Deschiderea 
ciclului „Cinci concerte extraordi
nare MOZART. Capodopere ale 
muzicii clasice camerale în inter
pretarea Quartetului „Philharmo- 
nia“. — 20.
© Opera Română : Manon — 19. 
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina 'icoanei) : Elisabeta I —
19,30.
© Teatrul Mic : Emigranții — 19,30. 
© Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
e Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
o Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.

CENTRAL Al 1. G. S. R.
siliului Central al U.G.S.R., efec
tuează o vizită de studiu in țara 
noastră. La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., alți membri 
ai conducerii U.G.S.R.

„DACIADA66—o competiție pentru toți

LA HARGHITA, CA NICIODATĂ...
Ediția de iarnă ' a „Daciadei" se 

află in toi și în județul Harghita, 
județ situat la „polul frigului" din 
România, cu condiții excelente pen
tru practicarea sportului alb. De mai 
bine de o lună de zile pe pirtiile 
(reamenajate și dotate cu schi-lifturi) 
de la Băile Harghita, Toplița, Izvorul 
Mureșului și de la Gheorghieni, pe 
trambulinele de sărituri din Miercu- 
rea-Ciuc, Valea Strimbă și Harghita- 
Mădăraș, pe pistele de patinaj viteză 
de la Băile Tușnad, pe patinoarul ar
tificial din Miercutea-Ciuc, ori pe 
cele 36 de patinoare naturale exis
tente in județ — in mediu] urban și 
rural, multe prevăzute cu mantinele, 
instalații de nocturnă, tribune și ta
bele electrice pentru marcarea sco
rului — in cadrul ediției de iarnă a 
competiției sportive naționale „Da- 
ciada" au loc, aproape cotidian, in- 
tîlniri amicale și competiții la care 
participă mii de tineri și oameni ai 
muncii' din întreprinderi, unități a- 
gricole și instituții.

Tovarășul Vaier Pașcanu, secretar 
al consiliului județean de educație 
fizică și sport, ne spunea că, pînă 
acum, cele mai reușite acțiuni s-au 
dovedit a fi concursurile de sanie 
desfășurate la Băile Harghita, rezer
vate tuturor categoriilor de tineri, 
precum și întrecerile de patinaj vi
teză de la Băile Tușnad și Miercurea- 
Ciuc pentru pionieri și școlari. De 
asemenea, de o mare . popularitate 
s-a bucurat și manifestarea sportivă 
organizată pe patinoarul artificial 
din Miercurea-Ciuc sub genericul 
„Toate fetele pe gheață", la-care au 
luat -parte sute de muncitoare din 
întreprinderile aparținind industriei 
ușoare a județului.

Dar — fapt pe deplin explicabil, 
dacă ne gîndim că ne aflăm .în zona 
frigului și dacă ținem seama de tra

• Localitatea daneză Kalundborg 
a găzduit meciul revanșă dintre se
lecționatele masculine de handbal 
ale Danemarcei și R. D. Germane. 
De data aceasta, victoria a revenit 
handbaliștilor din R. D. Germană cu 
scorul de 16—45 (10—7). în primul 
joc, disputat la Randers, formația 
Danemarcei ciștigase cu același scor 
(16—15).

0 A fost încheiată construcția pri
mului imobil din cele 18 ale Satului 
olimpic din Moscova.

Proiectanții și constructorii creea
ză un cartier ce va fi locuit nu nu
mai în timpul Olimpiadei din 1980, 
ci va deveni un veritabil microraion 
urban care, după terminarea Jocuri
lor olimpice, va putea primi cîteva 
mii de locuitori permanenți. De 
aceea, s-a optat pentru proiectul 
care prevede blocuri cu 16 etaje, din 
panouri. Asemenea imobile pot fi 
văzute în multe cartiere ale Mos
covei.

® La conferința de presă ținută 
la Paris, președintele Federației in
ternaționale de tenis, Philippe Cha- 
trier, a declarat că , sînt speranțe ca 
tenisul să fie inserts în programul 
Olimpiadei din anul 1984, fiind în 
momentul de față cel mai răspindit 
pe glob, cu peste 100 milioane de 
practicanți și aproape toți amatori. 
Comisia de programe a C.I.O. a luat, 
de altfel, în studiu includerea teni
sului la olimpiadă.

q Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna44 : Cunună de frumuseți 
— 19,30.
• Teatrul ;,I. Vasilescu44 ; Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă44 : Scufi
ța cu trei iezi — 17.
© Teatrul „Țăndărică44 (la Tehnic- 
Club) : Anotimpurile minzului — 
17.

cinema
• Acțiunea „Autobuzul44 : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30'; 13,45; 
16: 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ziua gloriei : PATRIA — 9,15;
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Manifestări in cadrul „Săptămînii 
Teatrului Național"

în Capitală au început marți ma
nifestările din cadrul Săptămînii 
Teatrului Național. Cea dinții dintre 
aceste acțiuni a fost deschiderea, in 
foaierul sălii. mari a teatrului bucu- 
reștean, a unei expoziții de fotografii 
cu aspecte din spectacolele reprezen
tative ale Naționalului în anii Repu
blicii. într-o viziune de ansamblu, 
este rememorată valorificarea sceni
că a operelor de seamă ale drama
turgiei originale, de la Alecsandri și 
Caragiale pînă la generațiile de 
astăzi de autori dramatici. îmbogă
țirea treptată a repertoriului cu tit

diție — supremația în cîștigarea de 
noi și noi adepți continuă să o de
țină, în Harghita, tot sportul cu cro- 
sa și pucul. Edificator în acest sens 
este și faptul că numai în campio
natele sătești sînt înscrise peste 50 
formații de hochei pe gheață. Inte
res deosebit pentru buna organizare 
a competițiilor hocheistice sătești, 
dotate cu diferite cupe și trofee, 
dovedesc consiliile locale din Dă- 
nești, Sinsimion, Sîncrăieni, Suseni, 
Joseni și Ciumani, unde, de pildă, 
recent s-a desfășurat o manifestare 
de amploare dotată cu cupa ziarului 
„Elore".

în aceste zile se fac intense pregă
tiri, sub îndrumarea comisiei jude
țene de organizare a „Daciadei", pen
tru ca Harghita să fie gazdă ospita
lieră a primelor finale pe țară din 
cadrul acestei ample manifestări 
sportive naționale. După cum s-a mai 
anunțat, urmează să se desfășoare aci 
finalele concursurilor de sanie, schi 
fond și patinaj viteză.

Dar poate fi limitat calendarul 
sportiv județean la competițiile de 
iarnă ? Evident, nu ! Aprecierea po
trivit căreia sportul harghitean în
seamnă numai sportul alb nu mai co
respunde azi realității. Ca și în alte 
județe, activitatea sportivă a înregis
trat și aici o dezvoltare intensă și 
multilaterală. Reținem de la tovară
șul Alexandru Balăzs, președintele 
consiliului județean al sindicatelor, că 
acțiunile diverse organizate în anul 
1977 au mobilizat în județul Harghita 
— ca niciodată inainte — aproape 90 
de mii de oameni ai muncii, ceea ce 
practic înseamnă că fiecare al patru
lea cetățean al județului se înca
drează într-un fel sau altul în prac
ticarea sportului. Complexul poli
sportiv „Sport și sănătate" cuprinde 
peste 56 de mii de participanți, din

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Federația internațională de tenis 

a hotărit să atribuie anual, începînd 
din 1978, titlul oficial de „campion 
mondial" celui mai bun jucător și, 
respectiv, celei mai bune jucătoare, 
participanți la competițiile oficiale. 
Criteriile de acordare a acestui titlu 
sportiv vor fi clasarea la întrecerile 
„marelui șjem" al tenisului : turneul 
de la Wimbledon, turneul de la Ro
land Garros, campionatele interna
ționale ale Australiei și turneul de 
la Forest Hills. Vor intra, de aseme
nea, în calculul punctelor, la mascu
lin, rezultatele din „Cupa Davis", 
turneul campionilor și finala W.C.T. 
Juriul feminin va lua în considerare 
turneele marelui Premiu F.I.L.T., 
precum și cele din circuitul „Virginia 
Slims". Comitetul de direcție al Fe
derației internaționale de tenis a 
hotărit să stabilească în anul 1978 și 
clasamente ale celor mai buni tenis- 
mani juniori.

• în cadrul concursului internațio
nal de la Sydney, atletul neozeelan
dez Rod Dixon a ciștigat cursa de 
5 000 m' cu timpul de 13’59”9/10, fiind 
urmat de coechipierul său Dick 
Quax și vest-germanul Detlef Uhle- 
mann. Campionul olimpic Lasse 
Viren (Finlanda) s-a clasat pe lo
cul 12.

• La Tripoli, într-un meci contînd 
pentru „Cupa Africii" la fotbal, s-au 
intilnit selecționata Libiei și forma
ția Tunisiei, una dintre participan

© Dantelăreasa : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9;. 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
© Diamantele negre : GRIVIȚA 
9; 12; 16; 19.
• Scaramouche : FESTIVAL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Matriarhat : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Al șaptelea continent : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Mateiaș gîscarul — 9,15; 11;
12,45; 14,30, Iarba verde de acasă
— 16; 18; 20 : DOINA.
• Evadați din viitor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Ora spectacolului :
— 9.
• Mama : BUCEGI — 
13.30; 16; 18; 20.
• Jane Eyre : EFORIE 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Rebecca — 9,45; 11,45; Lady Ha
milton — 14, Sanjuro — 16,15, In
fidelele — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• împușcături sub clar de lună : 

FLAMURA

9; 11,15;

— 9; 11,15;

luri de rezonanță din dramaturgia 
universală, expoziția constituind un 
cald omagiu adus creatorilor și slu
jitorilor primei noastre scene.

în aceeași zi, în sala mare a tea
trului a avut loc premiera spectaco
lului „Căruța cu paiațe" de Mircea 
Ștefănescu. Această lucrare, care 
evocă epoca de început a teatrului 
românesc, este, în același timp, un 
elogiu adus artistului patriot, legat 
de popor. Piesa este pusă în scenă de 
regizorul Mihai Berechet, reunind în 
distribuție valoroase forțe actoricești 
ale Naționalului bucureștean.

tre care aproape 17 mii de deținători 
ai diplomelor „Sport și sănătate" sînt 
muncitori în diferite unități econo
mice ale județului. Practicarea spor
tului în județul Harghita este favo
rizată și de o puternică zestre mate
rială ce numără peste 200 de com
plexe și baze sportive. în asemenea 
condiții, numai cine nu vrea nu face 
sport. însă organizațiile de partid și 
de tineret, sindicatele, comisiile de 
femei desfășoară, în acest sens, o 
muncă de convingere și de educare 
în continuă îmbunătățire.

„Daciada" reprezintă — prin modul 
în care se desfășoară în județul Har
ghita — un prilej fertil pentru o 
emulație puternică in cuprinderea 
maselor la activitatea sportivă siste
matică. Făcînd această remarcă nu 
se poate, desigur, să nu amintim, fie 
și în treacăt, că în organizarea, în
drumarea și desfășurarea acestei ac
țiuni de mare importanță și largă re
zonanță se fac simțite și unele defi
ciențe. Uneori preocuparea susținută 
pentru organizarea cit mai multor 
manifestări este înlocuită prin comu
nicări de cifre umflate, dincolo de 
paravanul cărora se ascund grupuri 
restrinse de inițiați ce concurează la 
mai multe discipline sportive. De ce 
nu insistăm, totuși, mai mult asupra 
acestor lipsuri ? Pentru că de-acum 
se cunosc (și probabil vor fi reme
diate) și pentru că în acest județ 
alta este caracteristica generală : 
cadrul creat de „Daciadă" a contri
buit aici realmente la impulsionarea 
activității sportive de masă, a deter
minat creșterea aportului social al 
educației fizice și sportului la for
marea omului nou.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

tele la turneul final al Campionatului 
mondial din Argentina. Fotbaliștii 
libieni au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0).

Excursii organizate 
de filiala București 

a Automobil Clubului 
Român

La Automobil Clubul Român —
— Filiala municipiului București
— se primesc înscrieri pentru ex
cursii pe relația Est, individual cu 
servicii plătite, cît și în grupuri 
organizate, și pe relația Vest, în 
grupuri organizate.

De asemenea, pînă la 20 ianua
rie a.c., se fac înscrieri pentru de
plasările la meciul de fotbal Tur
cia—România, ce va avea loc la 25 
martie 1978.

Totodată, se pun la dispoziția 
membrilor A.C.R. bilete de odihnă 
și tratament pentru stațiunile Her- 
eulane, Căciulata, Sovata și Poiana 
Brașov.

Informații suplimentare la Filiala 
A.C.R. — București.

Cronica zilei
Marți după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, a 
primit pe Maurice Laură, președin
te al Societă Generale, Bancă națio
nală franceză, care se află in țara 
noastră cu prilejul inaugurării la 
București a Biroului de reprezentare 
permanentă în România al acestei 
bănci.

în timpul întrevederii, au fost a- 
bordale probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româno- 
franceze in domeniile comercial și 
financiar.

★
Marți a fost semnat la București 

Acordul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Ca
nadei asupra relațiilor lor reciproce 
în domeniul pescuitului.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de tovarășul Petre Bla- 
jovici, ministru secretar de stat, 
șeful Departamentului Industriei Ali
mentare, iar din partea canadiană de 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Joseph Elmo Thibault.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Bucureștlul necunoscut
10.20 Teatru TV : „Vocație" de Con

stantin Munteanu
11,55 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17.15 Din țările socialiste
17,25 Telecronica pentru pionieri
17,45 Mult, e dulce...
18.10 Melodii noi -
18.35 Cupa mondială Ia schi alpin. Pro

ba feminină de coborire de la 
Bad Gastein (Austria) — Selec- 
țiuni înregistrate

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal x
19,50 Omagiul poporului
20.10 Teleclnemateca. Ciclul : „Dosarele 

ecranului". „Un strugure în soa
re". Premieră TV. Producție a stu-

, diourllor americane
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,50 Omagiul poporului
20.10 Bijuterii muzicale. Simfonia a 
VIII-a in si minor „Neterminata" de

Franz Schubert.
20.40 Mal aveți o întrebare 7
21.10 Telex
21.15 Viața in lumina normelor eticii și 

echității socialiste
21.40 Seară de balet : Șeherazada

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 ianuarie. în țară : Vremea va 
fi în general umedă la început în sud- 
vestul țării, apoi și în celelalte regiuni. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, atît sub formă de 
ploaie, cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în jumătatea 
de sud a țării. Vînt moderat, cu inten
sificări pînă la 60 km la oră, predo- 
minînd din sectorul estic, în estul și 
sudul țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 9 și plus un grad, mai 
coborîte la începutul intervalului în 
depresiuni, iar maximele între minus 
3 și plus 7 grade. Ceață locală. Izolat, 
condiții de polei. în București : Vre
me relativ umedă. Cerul va fi tem
porar norps. Vînt moderat, cu intensi
ficări temporare. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de lapoviță 
și ploaie.

coreea de sud : închisori în loc de democrație, 
tunuri in loc de orez

Un trimis special al ziarului^fran- 
cez „l’H umani te“ in Coreea de sud 
a publicat, la reîntoarcere, un ar
ticol din care spicuim :
Desigur, marile clădiri moderne, 

mini-zgirie norii ce dau Seulului o 
imagine asemănătoare orașelor a- 
mericane amintesc un oarecare 
„boom economic", îndeosebi în anii 
’60. Dar economia sud-coreeană, de- 
pinzind în întregime de capitalul 
străin, mai ales american și japo
nez, este o economie tipic neocolo- 
nialistă, de pe urma căreia marea 
majoritate a populației țării, excep- 
tînd un număr redus de persoane 
privilegiate, nu se alege cu nimic. O 
mare parte din populația Coreei de 
sud trăiește într-o sărăcie incredibilă.

Salariul unui muncitor sud-coreean 
abia dacă-i ajunge pentru a-și cum
păra cantitatea necesară de orez. 
Una-două cești de orez, colorat une
ori cu cîteva lingurițe de sos — iată 
rația alimentară cotidiană. în ultimii 
șase ani prețul orezului a crescut de 
trei ori.

Condițiile de lucru în uzine sint 
inumane. în medie, ziua de muncă 
durează 12 ore, iar uneori 18 ore. 
Femeilor le vine și mai greu. Sala
riul lor este de două ori mai mic de- 
cît al bărbaților. De regulă, căsătoria 
atrage după sine concedierea lor au
tomată. La sate, 80—90 la sută din 
țărani nu au pămînt și lucrează ca 
argați la marii proprietari.

Un număr tot mai mare de oameni 
sînt nevoiți să se ocupe de așa-nu- 
mite „profesii" secundare : lustruirea 
ghetelor, cerșetoria, iar pentru femei 
— prostituția. Trei milioane de copii 
din Coreea de sud nu frecventează 
școala. într-o zonă care, pe bună 
dreptate, a fost considerată de-a lun
gul veacurilor drept grînar al țării, 
autoritățile au introdus „zilele fără 
orez", in timpul cărora, sub amenin

din biografia Varșoviei
Ziua de 17 ianuarie 

a rămas gravată pen
tru totdeauna în me
moria poporului polo
nez ca un eveniment 
de cea mai mare în
semnătate. în această 
zi a anului 1945, ofen
siva lansată de tru
pele sovietice, in coo
perare cu unități ale 
armatei poloneze, s-a 
încheiat prin izgoni
rea cotropitorilor hi- 
tleriști și eliberarea 
Varșoviei. După cinci 
ani de ocupație, fru
moasa capitală a Po
loniei, metodic distru
să din ordinul lui Hi
tler cu ajutorul bom
belor, incendiilor, di
namitei și depopulată 
prin asasinate, execu
ții în masă și depor
tări, arbora din nou 
stindardul alb-roșu 
polonez.

Acum-' 33 de ani, o- 
rașul-martir părea un 
imens cimitir. 85 la 
sută din fondul loca
tiv, 90 la sută din ca
pacitățile industriale 
și din monumentele 
sale istorice erau pre
făcute în ruine. 
Din 1 300 000 de locui
tori, în ziua eliberării 
populația era doar de 
160 000 de oameni.

...întîlnirea cu me
tropola de pe Vistu
la debutează, pentru 
mulți vizitatori, cu vi
zionarea unor pelicu- 
le-document care evo
că biografia dramatică 
a capitalei poloneze, 
crîncen lovită de bar
baria fascistă. . Reti
na, traumatizată încă 
de aceste imagini apo
caliptice, redescoperă 
apoi o Varșovie renăs
cută aproape în între
gime, dar redimensio- 
nată Ia o altă scară, 
— cea a viitorului so
cialist. Arhitecții au 
conceput-o ca pe un 

’oraș al secolului ce 
vine, conferindu-i di
mensiuni și caracte
ristici de metropolă 
modernă, cu edificii- 
impunătoare, artere 
largi de circulație, nu
meroase elemente de
corative. Doar în Sta
re Miasto, centrul is
toric, reconstituirea a 
respectat fidel vechea 
arhitectură, .astfel incit 
polonezul să regăseas
că în cetatea medie
vală și monumentele 
sale mărturii ale unei 
tumultuoase istorii 
multiseculare. Cel mai 

vechi monument al 
Varșoviei, statuia lui 
Sigismund al III-lea, 
catedrala, ansamblul 
din piața orașului 
vechi, simple clădiri de 
locuit, au fost redate 
poporului polonez așa 
cum le-a creat el în
suși în decursul vre
mii.

Varșovia în întregi
mea ei, așa cum se 
prezintă astăzi, în pli
nă expansiune urbanis
tică, este opera unei 
singure generații. în
tr-un atît de scurt răs
timp s-a săvîrșit mi
raculoasa renaștere, 
care face ca ea să se 
înfățișeze mai fru
moasă ca orieînd. E- 
dilii au urmărit mai a- 
les funcționalul, con
fortul, frumosul în în
treaga infrastructură. 
Arterele de circulație 
rapidă sînt intersecta
te de pasaje rutiere 
subterane sau de pa
saje pietonale suspen
date. Cinci poduri 
leagă cartierele de pe 
malul sting de tradi
ționalul cartier mun
citoresc „Praga" de pe 
malul drept al fluviu
lui. Numeroase ansam
bluri de locuințe de 
cite 10 și de peste 10 
etaje, sedii ale unor 
instituții,. așezăminte 
de cultură, amenajări 
sportive și bogate oaze 
de verdeață întregesc 
noui_peisaj citadin.

Am colindat o zi în
treagă orașul cu harta 
în mină, orientîndu- 
mă după panglica de 
apă a Vistulei, Brod- 
no, Stegny, Sadyba, 
Targuwek, sînt numai 
cîteva din raioanele de 
locuințe în care pre
zența macaralelor a- 
nunță continuarea lu
crărilor de construcții. 
Și în centru. în linii 
mari terminat, con
strucțiile continuă. 
Spațiul cuprins între 
Palatul Culturii și ga
ra centrală a fost re
zervat unor blocuri 
turn de 150 m înălțime, 
care să alterneze cu 
edificii mai joase — 
hoteluri, magazine, 
teatre, cinematografe, 
cluburi, discoteci.
Centrul civic se va 
prelungi pînă în car
tierul „Praga" — zonă 
care concentrează ma
joritatea celor circa 
2 000 de întreprinderi 
industriale al.e capita
lei — prin implanta
rea și în această par

țarea pedepsei, este permisă alimen
tarea doar cu supă de făină primită 
ca ajutor din S.U.A.

Martorii relatează despre închiso
rile sud-coreene, în care schingiuiri
le sînt un fenomen obișnuit, despre 
condamnări la moarte și execuție. 
Regimul de la Seul reprezintă unul 
din cele mai brutale dictaturi care 
au existat vreodată. în Coreea de sud 
au fost lichidate toate libertățile de
mocratice, aici acționează numai le
gile marțiale și decretele excepțio
nale, care încalcă drepturile cele mai 
elementare ale omului. Pentru men
ținerea situației existente, K.C.I.A. 
(serviciul secret sud-coreean) dispu
ne de 18 mii de agenți permanenți 
și de sute de mii de informatori. în 
Coreea de sud, după cum se spune 
Ia Seul, există 40 de polițiști pe km 
pătrat sau 1 polițist pentru 8 lo
cuitori.

Despre rînduielile din Coreea de 
sud vorbește semnificativ următorul 
fapt. După cunoscutele demonstrații 
studențești, in fata Universității din 
Seul a fost construită o cazarmă spe
cială în care 500—600 de soldați sint 
in stare permanentă de luptă. în în
treaga universitate au fost instalate 
camere de televiziune, care permit să 
fie supravegheate toate mișcările. 
Studenților le este interzis să se a- 
dune pe coridoare în grupuri mai 
mari de zece persoane; abaterile sint 
considerate acțiuni subversive și de
termină arestarea imediată.

Dictatorul Pak Cijan Hi are toate 
motivele să se teamă de studenți. 
Acțiunile tineretului, în aprilie 1960, 
au dus la căderea predecesorului său, 
Li Sin Man.

Cariera lui Pak Cijan Hi este foarte 
semnificativă. Pentru prima oară s-a 
vorbit de el pe vremea cînd purta 
încă numele japonez Okamoto si 
era locotenent în rîndurile armatei 
japoneze de ocupație. Războiul din 
1950—1953 l-a terminat în armata a- 

te a orașului a unor 
instituții social-cultu- 
rale.

Planurile de pers
pectivă ale dezvoltării 
capitalei poloneze, a- 
doptate în 1974, pre
văd orientarea vii
toarelor ansambluri 
de locuit pe axa flu
viului și includerea 
în spațiul citadin a 
masivelor forestiere 
din aceste zone. Noile 
construcții sint grupa
te în două cartiere, 
amplasate în sudul și 
nordul orașului, cu- 
prinzind fiecare cîteva 
subansambluri bine 
închegate. Ele vor 
dispune de toate do
tările necesare. Solu
ții urbanistice ingeni
oase, menite să valo
rifice cu maximum de 
profit cadrul natural, 
fac din ele un fel de 
orășele-satellt, apte 
să răspundă exigențe
lor orășeanului mo
dern. Elemente deco
rative, o bogată po
doabă vegetală, aer 
curat (datorită exclu
derii transportului ru
tier, a oricăror între
prinderi poluante) sînt 
cîteva din atributele 
acestor raioane ale 
viitorului. în sudul 
Varșoviei un prim lot 
de blocuri — insu- 
mînd 10 000 de apar
tamente din cele 

. 140 000 cît va avea în 
final acest cartier — 
și-a primit deja loca
tarii.

în cartierul ce se va 
înălța in nordul capi
talei poloneze, proiec
tat pentru 100 000 de 
locuitori, s-au creat 
deja „avanposturi", in 
vederea declanșării în 

• aceste zile de ianua
rie a ofensivei con
structive. Fabrica de 
elemente prefabricate 
este gata, iar lucrări
le la podul de peste 
Vistula avansează ra
pid. Peste cîțiva ani, 
in această zonă din 
preajmă fluviului, in
tr-un splendid peisaj, 
va fi ridicat un com
plex arhitectonic ast
fel conceput, incit să 
întrunească toate con
dițiile pentru un trai 
civilizat, pentru odih
nă, sport și distracții.

Varșovia zilelor 
noastre iși clădește cu 
optimism viitorul, in 

; ritmul socialist al în- 
. tregii țări.

G. BONDOC

mericană, ca general de brigadă. A 
urmat apoi un stagiu intr-o școală 
militară americană.

Pak Cijan Hi nu este niciodată în
grijorat de rezultatele alegerilor. 
Odată, la Seul, liderul opoziției, 
Kim Dae Jung, a reușit să-1 în
treacă, dar rezultatele din pro
vincie, unde măsluirile sint ase
menea unor jocuri de copii, „au co
rectat" rezultatele alegerilor. Temîri- 
du-se de represalii, Kim Dae Jung 
a fugit, prevăzător, în Japonia. Dar 
Pak Cijan Hi, cu ajutorul atotputer
nicilor săi agenți, a organizat ră
pirea lui. După aceea, Kim Dae Jung 
a fost aruncat în închisoare.

A murit, nesuportînd schingiuirile, 
studentul Hvan Te Cijun, de la Uni
versitatea Ense. Și-a pierdut viața, 
în urma schingiuirilor, o studentă de 
la Universitatea de fete Lihva. Au 
fost spînzurati Kim Cidon Te șl to
varășii săi, care au organizat Parti
dul Revoluționar al Reunificării. So
ția lui a fost arestată și condamnată 
la 15 ani închisoare. Despre soarta 
celor doi copii ai lor nu se știe ni
mic. Dar cîți patrioți nu sînt execu
tați sau dispar fără urme ! Nimeni 
nu știe cîți deținuți politici zac în în
chisorile sud-coreene.

Regimul dictatorial sud-coreean 
întreține o armată de 700 de mii de 
oameni, efectiv a 5-a armată din 
lume. Anul trecut, pentru înarmări 
au fost alocați 1 800 milioane de do
lari, adică circa o treime din buget, 
în afară de aceasta, 439 milioane de 
dolari au fost cheltuiți pentru dez
voltarea industriei de război.

Partea de sud a „Țării dimineților 
liniștite" este unul din punctele cele 
mal fierbinți din lume. Situația este 
cu atît mai îngrijorătoare, cu cît li
nia de demarcație rămîne o zonă 
de multiple incidente, care pot duce 
la ciocniri militare cu serioase con
secințe.

• LUNGIMEA FLU
VIULUI IANȚZÎ. Fluviul 
Ianțzî (Fluviul Albastru), cel 
mai lung din R.P. Chineză și 
unul din marile fluvii ale lumii, 
are o lungime de 6 300 km, in 
loc de 5 800 km cum se consi
dera pînă acum — informează 
agenția China Nouă. Corectura 
a fost recent făcută de către 
specialiștii chinezi, care desfă
șoară de mai mult timp inves
tigații amănunțite in vederea 
determinării cit mai exacte a 
resurselor de apă de care dis
pune țara. în felul acesta ei au 
stabilit că originea fluviului 
Ianțzî se află în partea de sud- 
vest a munților Geladaindong. 
Fluviul iși începe existența cu 
citeva sute de kilometri mai 
departe de locui cunoscut ini

țial, acolo unde iși are izvorul 
rîul Tuotuo, care împreună cu 
alți afluenți, cu un însemnat 
debit de apă, formează cursul 
lui Ianțzi.

• DESERTURILE „VĂ
ZUTE" DE SATELIȚI. Pe«* * 
tru întocmirea hărților care să 
delimiteze cu precizie regiunile- 
de pustiu ale Pămintului, un 
grup de specialiști ai O.N.U. a 
folosit imaginile luate din sate
lit. Constatarea : aproape o 
treime din suprafața uscatului 
este formată din deșerturi și 
semideșerturi. Un nou proiect 
pe care O.N.U. îl are în vedere 
este întocmirea unei hărți a so
lurilor. O asemenea operațiune 
necesită însă 20 de ani de in
vestigații. Hărțile întocmite de 
Națiunile Unite oferă date de

LIRA — 15,30; 18; 20,15, PACEA — 
15; 17,15; 19,30.
• Cîntecul lebedei : CINEMA
STUDIO — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 
18,15; 20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Melodiile nopții albe : MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Mark polițistul : FERENTARI 
— 10,30; 15,30; 18; 20.
© Vacanță la unchiul Toma ; 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Condurul și trandafirul : VOL
GA — 9; 12,15; 16; 19,15, TOMIS — 
9; 12,30; 16: 19,30.
0 Imposibila poveste de dragoste; 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Floare la ureche ; VIITORUL 
15,30; 17,45; 20.
a Fair-Play : POPULAR — 16; 18; 
20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
15,45, Sărbătoarea sălbatică — 18; 
20 : MUNCA.
o Program de desene animate 
Walt Disney — 9,30, Pămînt fier
binte — 11,30; 13,30; 16; 18; 20 :
FLACĂRA.
• Regăsire : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
o Ura : COSMOS — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

osebit de importante pentru 
definirea strategiei de luptă 
pentru stăvilirea înaintării de- 
șerturilor.

o „REGENERAREA" 
MLAȘTINILOR. Un de 
specialiști vest-germani pro
pune o metodă simplă de rege
nerare a mlaștinilor cu chel
tuieli minime. Astfel, pentru 
umplerea unei turbării în parte 
epuizate, s-a adus cu : Vaporul 
nămol folosit in prealabil la 
purificarea apelor reziduale din 
Bremen. în felul acesta se va
lorifică reziduurile rezultate din 
epurarea apelor menajere, iar, 
pe de altă parte, turba din 
mlaștină servește ea insăși ca 
filtru natural, alimentind tere
nul cu apă curată.

• SEISMOMETRU 
SUBACVATIC. Geofizicienii 
din Ucraina au realizat un 
seismometru subacvatic care în
registrează cele mai slabe osci
lații ale fundului mării. El a 
fost încercat în Marea Neagră 
la o adinclme de 2 km, în 
dreptul peninsulei Crimeea, 
unde, după cum afirmă oamenii 
de știință, se aflau cindva epi- 
centrele. unor zone seismice ac
tive.

© NICOTINĂ CON
TRA... NICOTINĂ I ln 
anii din urmă, Institutul pen

tru cercetarea cancerului din 
S.U.A. și-a consacrat in bună 
parte activitatea combaterii fu
matului. După un șir de iniția
tive infructuoase (ca, de pildă, 
medicamente, țigări cu o dura1- 
tă de ardere mai mică etc.), ex- 
perții institutului iși pun acum 
maid speranțe într-o nouă me
todă : folosirea de aerosoli cu 
nicotină. Sint în curs experien
țe ce-și propun să stabilească 
dacă și în ce măsură fumătorii 
pot fi dezobișnuiți de obiceiul 
lor, prin inhalarea de doze mici 
de nicotină. în felul acesta ar 
fi satisfăcută nevoia de nicoti
nă a unui organism obișnuit cu 
tutunul, ferindu-1, totuși, de

foarte toxicul monoxid de car
bon și de gudron. Treptat, s-ar 
putea reduce cantitatea de ni
cotină astfel administrată, faci- 
litînd, în felul acesta, completa 
renunțare la tutun.

© „PIERDUT VAPOR. 
GĂSITORULUI BUNĂ 
RECOMPENSĂ". Un ase‘ 
menea anunț insolit a apărut 
zilele trecute în cotidianul ita
lian „Resto del Carlino", la ce
rerea unui armator din orașul 
Ravenna. Unul din vapoarele 
acestuia, „Marisa", a dispărut 
în noaptea Anului nou din docul 
uscat al șantierului naval de 
reparații din localitate. Cerce
tările poliției nu au dus, de
ocamdată, la nici un rezultat.

Se bănuiește că „Marisa" a încă
put pe milnile unor contraban
diști, fiind vorba despre un 
vapor care, cu ani în urmă, a 
mai servit activității de contra
bandă, iar acum a fost dotat cu 
motoare noi, puternice și echi
pat cu radare perfecționate.

© TEZAUR RECUPE
RAT. Autoritățile marocane au 
recuperat un tezaur din 500 de 
monede romane din aur și ar
gint bătute în secolul I înaintea 
erei noastre și descoperite re
cent de un țăran în apropiere 
de orașul Tanger. Tezaurul, 
care are o valoare istorică ines
timabilă, ajunsese inițial pe 
mina unor speculanți care au 
stabilit legături cu colecționari 
străini. Acțiunile lor au fost

dejucate, astfel incit valoroase
le piese au fost preluate de 
stat.

• FESTIVAL AL FIL
MULUI DOCUMENTAR 
LA FLORENȚA. La Florența 
a avut loc, nu demult, cea de-a 
18-a ediție a „Festivalului po
poarelor", manifestare interna
țională a filmului documentar 
cu subiecte sociale, cu care pri
lej au fost prezentate cele mai 
importante pelicule produse in 
ultimii doi ani de către cele 20 
de țări participante ; în paralel 
s-au desfășurat seminarii avînd 
ca temă investigarea fenomene
lor sociale cu ajutorul mijloa
celor moderne audiovizuale.
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LUCRĂRILE REUNIUNII DE LA BELGRAD

E® necesar u document politic 
fe substanță in sprillnul soluționării

problemelor securității europene
Intervenția șefului delegației române

BELGRAD 17 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres transmite : La 
Centrul congreselor „Sava“ au fost reluate marți lucrările reuniunii de la 
Belgrad a reprezentanților țărilor semnatare ale Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa.
Conform programului stabilit, s-au 

întrunit plenara și trei organe de 
lucru însărcinate cu redactarea capi
tolelor referitoare la aspectele poli- 
tico-militare ale securității, coope
rarea în domeniul economiei, științei 
și tehnicii și cooperarea în domeniul 
culturii, educației și contactelor între 
persoane.

în ședința plenară, o serie de de
legații au făcut declarații în care au 
precizat poziția guvernelor lor în le
gătură cu sarcinile actuale ale reu
niunii de la Belgrad.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a arătat că sarcina principală 
în această' etapă o constituie redac
tarea documentului final al reuniu
nii, ceea ce necesită intensificarea 
eforturilor și folosirea din plin a ce
lor cinci organe de lucru create în 
acest scop. Documentul reuniunii — 
a subliniat șeful delegației țării noas
tre — trebuie, în concepția României, 
să fie un document politic, de sub
stanță, care să conțină soluții con
crete, decizii și recomandări desti
nate să dea un impuls puternic efor
turilor consacrate soluționării con
crete a problemelor fundamentale 
ale securității în Europa, înfăptuirii 
în practică a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. De asemenea, 
documentul trebuie să conțină dispo
ziții clare în legătură cu activitatea 
de colaborare multilaterală, con
cepută atit sub forma unor întîlniri 
periodice similare celei actuale, cit

ORIENTUL MIJLOCIU
® Au început lucrările Comitetului politic egipteano-israelian 

® Contacte diplomatice siriano-libaneze
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Marți 

au început la Ierusalim lucrările Co
mitetului politic egipteano-israelian.

Deschizînd ședința, ministrul israe- 
lian al afacerilor externe, Moshe Da
yan, a rostit o alocuțiune de bun so
sit participanților în care și-a ex
primat convingerea că lucrările co
mitetului se vor desfășura sub sem
nul străduinței de a se obține reali
zări efective în procesul păcii.

Ministrul afacerilor externe al E- 
giptului, Mohamed Ibrahim Kamel, a 
declarat că participarea delegației 
țării sale la lucrările comitetului con
stituie o continuare a procesului lan
sat prin inițiativa de pace a președin
telui Anwar El Sadat. „Nu am venit 
să căutăm o pace-separată, sau o'pace 
provizorie — a spus el. Am venit să 
discutăm despre o pace dreaptă și cu
prinzătoare, bazată pe retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe o- 
cupate în iunie 1967, inclusiv din Ie
rusalim. Am venit să realizăm drep
turile fundamentale ale poporului pa
lestinian, care luptă de decenii pen
tru a-și exercita drepturile sale na- 
ționale"’. 

•--------- DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
CIPRU ;

Pași spre reluarea dialogului 
intercomunitar

ANGLIA : SPANIA ;

Pe linia adîncirii procesului 
de democratizare

și sub forma unor reuniuni de ex- 
perți în cadrul cărora toate țările 
participante să examineze teme de 
interes comun în domenii importante 
pentru întărirea securității și dezvol
tarea cooperării în Europa. în acest 
context, vorbitorul a menționat că 
România sprijină candidatura Ma
dridului pentru găzduirea în 1980 a 
viitoarei reuniuni similare celei de 
la Belgrad.

în cadrul aceleiași ședințe, delega
ția sovietică a prezentat un proiect 
de document final al reuniunii de 
la Belgrad, cuprinzînd ideile referi
toare la aspectele securității și coo
perării pe continent care, după apre
cierea delegației sovietice, ar trebui 
reținute de reuniune.

De asemenea, delegațiile U.R.S.S. 
și Poloniei au sprijinit candidatura 
Spaniei ca sediu, în 1980, al viitoarei 
reuniuni a țărilor semnatare ale 
Actului final.

în intervențiile lor, delegațiile Bel
giei, R.F.G., Canadei și S.U.A. au 
subliniat necesitatea elaborării unui 
document substanțial, care să cu
prindă elemente esențiale privind 
securitatea și cooperarea în Europa 
și măsuri adoptate pe baza propu
nerilor prezentate de delegațiile 
participante. Ele au arătat, totodată, 
că principalul obiectiv al etapei ac
tuale îl constituie procesul de redac
tare a documentului final și că de 
realizarea acestuia depinde încheie
rea cu succes și în timpul oportun 
a reuniunii.

Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, a exprimat în cuvîntul său 
angajamentul Statelor Unite de a 
sprijini eforturile depuse de diferi
tele părți pentru reglementarea con
flictului.

La lucrările comitetului asistă în 
calitate de observator, ca reprezen
tant al secretarului general al O.N.U., 
generalul Ensio Siilasvuo, comandant 
al Forțelor O.N.U. în Orientul Mij
lociu.

DAMASC 17 (Agerpres). — Fouad 
Boutros, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Libanului, și-a 
încheiat vizita oficială la Da
masc, unde a avut convorbiri cu 
omologul său Abdel Halim Khad- 
dam și alte oficialități siriene. El 
a fost primit, de' asemenea, de 
președintele Siriei, Hafez Al Assad.

Au fost discutate cu acest prilej 
aspecte actuale ale situației libaneze, 
precum și repercusiunile evoluției 
conflictului din Orientul Mijlociu 
asupra statelor din regiune, inclusiv 
asupra Libanului.

desfășurat în ultimele zile misiunea 
de bune oficii a secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, la Nico
sia. Convorbirile, „deschise și con
structive", purtate cu președintele 
Republicii Cipru, Spyros Kypnanou, 
și reprezentantul comunității grecești. 
Tassos Papadopoulos, ca și cu lide
rul comunității turce, Rauf Denktaș, 
urmate de întîlnirea celor trei per
sonalități cipriote, s-au soldat cu ho
tărîrea de reluare a dialogului. Rele- 
vînd că există toate elementele unei 
soluții pașnice, șeful statului cipriot 
a declarat ulterior că obiectivul fi
nal al negocierilor trebuie să fie 
asigurarea „unei țări unite din punct 
de vedere politic și economic".

Salutînd aceste evoluții pozitive, 
opinia publică din țara noastră nu
trește speranța că noile negocieri vor 
deschide calea spre o soluționare 
reală și durabilă a problemei ciprio
te, atît de mult dorită de poporul 
acestei țări, ca și de prietenii, săi de 
pretutindeni. Este bine cunoscut că, 
aflîndu-se într-o zonă geografică în
vecinată, poporul român, care este 
legat prin sentimente de caldă prie
tenie față de poportil cipriot, 
s-a pronunțat cu consecvență și 
fermitate de-a lungul anilor pen
tru reglementarea situației din 
această țară, pe cale politică, prin 
tratative, de către ciprioții înșiși, 
fără nici un fel de ingerințe, pe baza 
respectării independenței și integri
tății naționale, a neutralității sale, a 
asigurării condițiilor necesare unei 
conviețuiri pașnice a celor două co
munități.

Intervenind în ajunul reluării eta
pei finale a reuniunii de la Belgrad, 
hotărîrea privind reluarea dialogului 
intercipriot pune și mai evident în 
lumină necesitatea soluționării si
tuației din această țară pentru edifi
carea unei păci și securități durabile 
pe continentul nostru. Nu încape în
doială că soluționarea justă și trai
nică a dosarului cipriot nu numai că 
ar răspunde intereselor vitale ale po
porului cipriot, ci ar avea efecte din
tre cele mai favorabile asupra si
tuației politice din zona Meditera- 
nei, din întreaga Europă, constituind 
o contribuție de seamă la cauza des
tinderii și păcii.

Al. CĂMPEANU

Convorbiri româno-pakistaneze
ISLAMABAD 17 (Agerpres). — Cu 

ocazia participării la ceremonia inau
gurării oficiale a rafinăriei naționa
le de la Karachi, tovarășul Paul Ni- 
culescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, a fost 
primit, marți la amiază, de genera
lul Mohammad Ziaul Haq, adminis
tratorul șef al Legii marțiale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republici^ 
Socialiste România, a fost adresat, cu' 
acest prilej, un salut călduros pre
ședintelui Republicii Islamice Pakis
tan, Fazal Elahi Chaudhry, precum 
și generalului Mohammad Ziaul Haq, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului pa
kistanez prieten urări de pace și 
prosperitate, de realizare a aspira
țiilor sale legitime de dezvoltare și 
progres.

Generalul Mohammad Ziaul Haq a 
exprimat, în numele său și al po
porului pakistanez, mulțumiri pentru 
acest mesaj și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și viață îndelungată, iar poporului 
român succes deplin în opera de dez
voltare economică și socială a pa-

ITALIA

Repercusiuni economice ale crizei politice
ROMA 17 (Agerpres). — Criza po

litică care s-a declanșat in Italia ris
că să compromită eforturile între
prinse în direcția redresării economi
ce a țării și să întîrzie aplicarea mă
surilor de stimulare a producției in
dustriale și de combatere a șomaju
lui. în prezent, în Italia sint înre
gistrați oficial 1 800 000 de șomeri, 
dintre care 700 000 tineri.

Cele mâi serioase neliniști se con
centrează asupra producției indus
triale a Italiei, care nu a crescut de- 
cit cu 1,5 la sută anul trecut. Criza 
afectează, în special, siderurgia, in
dustria textilă și industria chimică. 
Problema ceâ mai urgentă de regle
mentat este a societății „Unidal", al 
cărei personal este amenințat să ră- 
mînă fără locuri de muncă.

Dacă angajamentele luate în pri
măvara trecută față de Fondul Mo
netar Internațional, în vederea obți- *

ABIDJAN

Deschiderea expoziției economice a României
ABIDJAN 17 (Ager

pres). — La Palatul 
Congreselor din capi
tala Coastei de Fildeș 
s-a deschis Expoziția 
economică a României.

Prima de acest fel in 
Coasta de Fildeș, ex
poziția reunește, pe o 
suprafață de 1 000 mp, 
o gamă variată de pro
duse ale construcției 
de mașini, chimiei, in
dustriei ușoare și bu
nurilor de larg consum. 
Cele 24 întreprinderi 
românești de comerț 
exterior expozante pre
zintă. între altele, trac
toare și mașini agri
cole, autoturisme de 
teren și automobile 
„Dacia", autocamioane, 
produse electronice 
și electrotehnice, cal
culatoare și componen

te electronice, produse 
chimice, medicamente, 
articole de îmbrăcă
minte si tricotaje, țe
sături, bunuri de con
sum. produse ale coo
perației meșteșugă
rești, obiecte de arti
zanat.

în alocuțiunile rosti
te cu acest prilej, 
Maurice Seri Gnoleba. 
ministrul ivorian al 
comerțului, și ambasa
dorul tării noastre in 
Coastă de Fildeș, Ion 
I. Dumitru, au subli
niat că vizita între
prinsă de președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în 
Coasta de Fildeș, la in
vitația președintelui 
Felix • Houphouet-Bo-

„Cartea albă" - constatări 
optimiste asupra evoluției 

economice
„Cartea albă" publicată de gu

vernul britanic la sfirșitul săptămînii 
trecute sintetizează rezultatele înre
gistrate în ultimele citeva luni in 
domeniul economic, apreciate ca de
osebit de pozitive ; totodată, sint 
schițate măsurile considerate ca ne
cesare pentru ca actuala evoluție 
să nu poată fi răsturnată de factorii 
negativi ce se manifestă pe planul 
general al economiei statelor capita
liste dezvoltate.

Documentul elaborat de cabinetul 
Callaghan consideră că „îmbunătăți
rea evidentă" a situației economice 
din Marea Britanie se datorează în
deosebi veniturilor considerabile ob
ținute din exploatarea petrolului din 
Marea Nordului. Pe această bază, 
este posibil să se asigure o „sporire 
moderată", cu 2,25 la sută, a fon
durilor alocate pentru sectoarele pu
blice — construcții, sănătate, trans
port, autorități locale — și o „creș
tere substanțială a consumului după 
patru ani de stagnare".

Semnele unei evoluții favorabile 
începuseră să devină vizibile încă 
de mai multe săptămîni. Cind, după 
sărbătorile de iarnă, bursa din Lon
dra și-a redeschis porțile, cursul li
rei sterline a marcat o ascensiune 
vertiginoasă, atingînd la un moment 
dat 1,96 dolari. „Asemenea vești 
bune despre moneda britanică nu 
s-au mai auzit din martie 1976“ — 
sublinia ziarul „Daily Telegraph", 
care amintea că nu de mult cursul 
lirei coborise la 1,51 dolari.

în explicarea acestui proces, presa 
britanică arată că sporirea valorii li
rei sterline a avut ea rezultat, cum 
era de așteptat, o reducere a prețu
rilor materiilor prime importate, 
astfel că față de o rată a inflației 
de 24,1 la sută, cit era in ianuarie 
1977, aceasta a scăzut la 8,5 la sută. 
Ca urmare, „Times" sublinia că ve
niturile reale ale populației, care au 
scăzut continuu în ultimii ani, mar
chează acum, „pentru prima ' dată 
din 1974", o oarecare creștere.

Și specialiști- de dincolo de Cana
lul Mînecii remarcă schimbarea inter
venită, ca și perspectiva pe care o des
chide. „Anul 1978 — consemnează ra
portul O.E.C.D. publicat la Paris — va 
fi mai favorabil pentru economia bri
tanică — in ciuda adîncirii recesiunii 
in restul Europei (occidentale), unde 

triei sale. Generalul Ziaul Haq a dat 
o inaltă apreciere dezvoltării rapor
turilor de prietenie pe multiple pla
nuri româno-pakistaneze.

în cadrul convorbirii a fost subli
niată importanța construirii rafinăriei 
naționale din Karachi prin eforturi
le comune ale celor două țări, ca re
zultat al colaborării fructuoase, în
delungate, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Islamică Pa
kistan, al acordurilor și înțelegeri
lor convenite în cursul vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, în 
Pakistan, în ianuarie 1973, al întîl- 
nirilor la nivel înalt româno-pakis
taneze. Totodată, s-a exprimat hotă- 
rîrea comună de a se examina, pe 
baza experienței acumulate la con
strucția rafinăriei Karachi, posibili
tățile viitoare de cooperare dintre 
cele două țări în industrie, agricul
tură, transporturi și în alte dome
nii de interes comun, de a se ex
tinde și diversifica colaborarea eco
nomică româno-pakistaneză pe mul
tiple planuri. S-a efectuat, cu acest 
prilej, un schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

nerii unui împrumut de 530 milioane 
dolari, au fost practic respectate, a- 
cordul asupra unui „program econo
mic minim", intervenit între cele șase 
partide ale „arcului constituțional", 
nu a dus la rezultatele scontate.

Creste numărul membrilor 
Partidului Comunist Italian 

în Italia se desfășoară cu succes 
campania Partidului Comunist Ita
lian de preschimbare a carnetelor de 
partid și de primire de noi membri. 
După cum informează „L’Unită", 
pină la 13 ianuarie și-au primit noile 
carnete 1 289 000 comuniști. Totodată, 
în cadrul actualei campanii, au intrat 
în partid peste 50 000 persoane.

igny și a doamnei 
Marie Therese Houp- 
houet-Boigny, a mar
cat un moment politic 
deosebit de important, 
care a deschis ample 
perspective raporturi
lor de cooperare fruc
tuoasă dintre cele două 
țări.

La festivitatea de 
deschidere au partici
pat Coffi Gadeau, ma-, 
rele cancelar al Coas
tei de Fildeș, repre
zentanți ai Cabinetului 
președintelui Republi
cii, membri ai guver
nului ivorian și altor 
instituții. ■ oameni de 
afaceri. Au fost pre- 
zenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați 
în Coasta de Fildeș, 
reprezentanți ai pre
sei. un numeros public.

în a doua jumătate a anului este 
posibil un nou regres".

Relevînd rezultatele bune Care au 
fost obținute, „Cartea albă" a gu
vernului britanic subliniază, totoda
tă, că „economia țării n-a ajuns încă 
la un stadiu în care redresarea a 
devenit ireversibilă". în această or
dine de idei, ziarul „Guardian" a- 
rată că industria .siderurgică brita
nică va înregistra la sfirșitul actua
lului an financiar (31 martie) un de
ficit de peste 450 milioane lire. Chiar 
și industria constructoare de mașini, 
considerată „coloana vertebrală" a 
economiei țării, înregistrează fluctu
ații în ce privește folosirea capaci
tăților de producție, semnificativ în 
acest sens fiind faptul că deseori 
intervin concedieri masive. Tocmai 
de aceea, „Cartea albă" subliniază 
că va fi nevoie in continuare de o 
„politică raționala în domeniul con
sumului, neputindu-se consuma mai 
mult decit se produce". Ca urmare, 
guvernul nu-și propune să renunțe 
încă la politica de „austeritate", ci 
să practice „o austeritate tempera
tă". în ceea ce privește șomajul, do
cumentul arată că „lupta pentru 
stăvilirea acestuia va fi dusă 
in același timp cu lupta împotriva 
inflației".

Guvernul pune în continuare un 
accent deosebit. pe economisirea 
strictă a energiei, deși, după cum 
se știe, țara dispune de uriașe re
zerve de cărbune, iar de anul viitor, 
petrolul și gazele extrase din Marea 
Nordului vor satisface întregul con
sum intern, iar din 1980 Anglia va 
dispune și de disponibilități la ex
port.

Evoluțiile din domeniul economiei 
au, evident, repercusiuni pe scena 
politică. Deși continuă să se discute 
intens despre ținerea alegerilor ge
nerale anticipate, această perspecti
vă nu mai ingrijoreazâ partidul la
burist de guvernămînt. Așa cum 
scrie presa londoneză, chiar în cazul 
în care apropiata conferință a parti
dului liberal va hotâri să retragă 
sprijinul acordat guvernului în par
lament de deputății acestui partid, 
laburiștii consideră că au motive să 
privească cu încredere viitoarea con
fruntare electorală.

N. PLOPEANU

Vizita ministrului de externe al României 
in Suedia

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — în 
cursul zilei de marți au început con
vorbirile oficiale intre ministrul afa
cerilor externe al României. George 
Macovescu, și ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Karin Soeder, pri
lejuite de vizita oficială pe care mi
nistrul român o întreprinde în Sue
dia.

A avut loc un amplu și aprofundat 
schimb de vederi cu privire la pro
blemele securității și cooperării în 
Europa, miniștrii subliniind impor
tanța pe care cele două țări o acor
dă lucrărilor reuniunii în curs de la 
Belgrad. S-a subliniat de comun a- 
cord necesitatea ca prin rezultatele ei 
reuniunea să aducă o contribuție con
cretă la dezvoltarea colaborării eco
nomice. tehnico-științifice și culturale 
intre țările participante și, în special, 
la adoptarea unor măsuri de dezan
gajare militară și dezarmare și in 
general să stimuleze aplicarea inte
grală, ca un tot unitar, a Actului fi
nal semnat la Helsinki. Miniștrii au 
exprimat dorința ca reprezentanții 
celor două țări, continuînd buna co
laborare de pînă acum, să conlucreze 
îndeaproape pentru atingerea acestor 
obiective.

agențiile de presă
Preocupări economice în 

PolOniU. Lu’nd cuvîntul la confe
rința voievodală de partid Bydgoszcz, 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
a relevat, între altele, că în prezent 
sarcina principală constă in utiliza
rea rezervelor economiei naționale, a 
rezervelor în proiectarea, construirea 
și darea în exploatare a noilor obiec
tive, în organizarea producției și 
cooperării în industrie, în agricultură 
și în transporturi, în folosirea eco
nomicoasă a energiei electrice, com
bustibilului. materiilor prime și ma
terialelor. în disciplina muncii, pre
cum și în domeniul folosirii mai bune 
a muncitorilor, prin ridicarea califi
cării lor.

Bugetul O.U.D.L Un buget 
de aproximativ 60 milioane de dolari 
va avea Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) în perioada 1978-1979 — 
s-a anunțat la sediul Națiunilor Uni
te din New York. Suma amintită va 
fi consacrată finanțării unor progra
me de cercetare asupra activităților 
de dezvoltare industrială în țările în 
curs de dezvoltare. Ea va contribui, 
de asemenea, la achiziționarea unor 
echipamente și la acoperirea unor 
cheltuieli administrative.

„DECLARAȚIA DE LA COTONOU“ 
reafirmă dreptul popoarelor de a dispune 

de propria soartă
COTONOU 17 (Agerpres). — Gori- 

ferința internațională împotriva 
mercenariatului, desfășurată in capi
tala Republicii Populare Benin, a 
adoptat un document final denumit 
„Declarația de la Cotonou", care 
subliniază că strategia imperialismu
lui se caracterizează prin amestec 
în treburile altor țări, acțiuni de 
subminare, acțiuni de agresiune ar
mată. O parte inalienabilă a acestei 
strategii o constituie mercenariatui,

în ansamblul preocupărilor actuale 
din Spania privind continuarea și 
consolidarea transformărilor demo
cratice se înscrie, firesc, și restabi
lirea drepturilor de autonomie admi
nistrativă ale regiunilor, care înre
gistrează în ultima vreme evoluții 
marcante.

Recent, Cortesurile (parlamentul) 
au aprobat decretul-lege referitor la 
acordarea statutului de preautonomie 
Țării Bascilor. Intrat de acum în vi
goare, el stipulează constituirea Con
siliului general al Țării Bascilor, or
gan local comun de guvernare pentru 
provinciile Navarra, Guipuzcoa, Bis
caya și Alava. Cele patru provincii 
vor hotărî independent în legătură 
cu aderarea lor la acest organ exe
cutiv prin votul adunărilor locale, ce 
urmează să fie constituite de orga
nele municipale desemnate în cadrul 
alegerilor din primăvară. în perioada 
de tranziție, consiliul va fi compus 
din cite trei reprezentanți ai fiecărei 
provincii și va putea adopta decizii 
in toate problemele privind provin
ciile respective, cu excepția poliției 
de frontieră, forțelor armate și afa
cerilor externe. Președintele guver
nului basc în exil, Jesus, Maria de 
Leizaola, a apreciat aprobarea decre
tului drept „un pas important spre 
acordarea definitivă a autonomiei".

Se știe că, în trecut, Țara Bascilor, 
regiune industrială din nordul Spa
niei, s-a bucurat un timp, împreună 
cu alte regiuni (Catalonia și Galicia), 
de statut de autonomie acordat de 
guvernul republican în 1936. Regimul 
franchist . a lichidat acest statut și, 
întrucit în timpul războiului civil a- 
proape toate provinciile basce i-au 
sprijinit pe republicani, regiunea a 
fost supusă unui regim special de re
presiuni politice și economice. S-a 
interzis, de exemplu, editarea de 
ziare in limba bască și utilizarea a- 
cesteia în școli, au fost abrogate în
lesnirile fiscale existente etc. Lucră
rile au mers pînă acolo îneît, în 1939, 
provinciile Biscaya și Guipuzcoa au 
fost declarate printr-un decret drept 
„trădătoare de patrie". Un tratament 
similar au suferit și celelalte foste 
regiuni autonome. Dar, in ciuda re
presiunilor, populația regiunilor res
pective nu a încetat lupta pentru re- 
dobîndirea drepturilor sale.

Odată cu dispariția dictaturii fran- 
chiste și trecerea Spaniei pe fă
gașul transformărilor democratice, 
problema restabilirii autonomiei re
giunilor — în cadrul statului spaniol

Au fost, de asemenea, abordate alte 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

★
Luni seara, ministrul afacerilor ex

terne al Suediei a oferit un dineu 
oficial în onoarea ministrului român 
al afacerilor externe, la care au luat 
parte personalități ale vieții politice, 
economice și culturale suedeze. Sub
liniind că „politica externă activă a 
României, promovată sub conducerea 
energică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, este bine cunoscută și se 
bucură de o înaltă apreciere în Sue- 
dia", Karin Soeder a evocat bunele 
relații existente între cele două țări 
și interesul guvernului său pentru 
continua dezvoltare a acestor rapor
turi. în răspunsul său. ministrul de 
externe al României a evidențiat spi
ritul de prietenie și colaborare ce 
caracterizează relațiile româno-sue- 
deze, precum și buna colaborare a 
celor două țări pe plan internațional. 
Miniștrii au toastat în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a re
gelui Carl al XVI-lea Gustaf al Sue
diei.

Sub auspiciile Asociației de 
prietenie Marea Britanie — 
România, la „Sudbury Confe
rence Hall" din Londra a fost 
organizată o întîlnire sărbă
torească dedicată centenarului 
Independentei de stat a Româ
niei și împlinirii a 30 de ani de 
la proclamarea Republicii.

Luind cuvîntul, Renee Short, 
membru al Parlamentului bri
tanic, președintele Asociației 
de prietenie Marea Britanie — 
România, a evocat importanta 
celor două evenimente in isto
ria poporului român. Despre 
semnificația evenimentelor ani
versate a vorbit ambasadorul. 
României la Londra, Pretor 
Popa.

La Amman a fost inaugu
rat Institutul politehnic pa- 
tronat de Ministerul învățămîntului 
din Iordania. în cadrul ceremo
niei de deschidere, directorul institu
tului a declarat că progresul unei 
națiuni și capacitatea sa de a depăși 
dificultățile cu care este confruntată 
depind de măsura în care ea reușeș
te să pregătească cadre calificate din 
rîndul viitoarei generații. El a expli- 

folosit pentru înlăturarea guvernelor 
progresiste și instaurarea unor regi
muri neocolonialiste sau de tip fas
cist, se spune în document. „Decla
rația de Ia Cotonou" reafirmă drep
tul suveran al popoarelor de a dis
pune de propria lor soartă și princi
piul intangibilității granițelor exis
tente.

Conferința a adoptat, totodată, o 
declarație de solidaritate cu mișcă
rile de eliberare națională din Africa.

unitar, a integrității sale — a căpă
tat o acuitate deosebită, fiind una 
din revendicările principale ale par
tidelor de stingă, ale tuturor forțe
lor progresiste.

„Teritoriile autonome" formează 
un capitol important al proiectului 
noii Constituții spaniole, aflat in 
prezent în dezbaterea parlamentului. 
El are în vedere ca regiunile respec
tive, locuite 'îndeosebi de grupuri na
ționale minoritare, să beneficieze de 
atribuții sporite în materie de admi
nistrație. Fiind vorba însă de o pro
blemă generatoare de permanentă 
tensiune și a cărei rezolvare apare 
cu atit mai însemnată pentru crearea 
climatului necesar continuării și con
solidării prefacerilor democratice, 
guvernul premierului Adolfo Suarez 
a considerat necesară promulgarea 
unor măsuri provizorii, chiar înainte 
de adoptarea Constituției. Cu toată 
împotrivirea cercurilor conservatoa
re, guvernul a trecut la adop
tarea de măsuri pe linia recunoaște
rii drepturilor diferitelor grupuri na
ționale de pe teritoriul Spaniei.

încă în septembrie anul trecut, 
printr-un decret-lege aprobat de 
parlament, a fost recunoscut guver
nul catalan în exil, condus de vete
ranul Jose Tarradellas, în vîrstă de 
87 de ani. care ulterior s-a întors la 
Barcelona preluînd funcția de pre
ședinte al „Generalităt" (guvernul 
autonom reinstituit). Regiunea auto
nomă Catalonia cuprinde patru pro
vincii : Barcelona, Tarragona, Lerida 
și Gerona. Se cuvine mențio
nat că in noul guvern din Ca
talonia (a cărei populație se situează 
in majoritate la stingă) vor fi repre
zentau și comuniștii. „în Catalonia a 
devenit o realitate guvernul de con
centrare națională" — spunea Ramon 
Tamames. membru al Comisiei Poli
tice a P.C.S., reafirmînd propunerea 
partidului privind necesitatea pentru 
întreaga Spanie a unui guvern alcă
tuit din reprezentanți ai tuturor for
țelor politice interesate în conti
nuarea și consolidarea procesului 
democratic.

Măsurile . pe linia acordării auto
nomiei Cataloniei și Țării Bascilor 
sint apreciate de opinia publică spa
niolă ca avînd o mare importantă pe 
linia soluționării adecvate și defini
tive a problemei autonomiei- regiuni
lor și, implicit, o contribuție la con
tinua lărgire și aprofundare a prefa
cerilor democratice.

V. OROS

Noul guvern turc 
a obținut votul 
de încredere

ANKARA 17 (Agerpres). — Noul 
guvern turc, prezidat de premierul 
Biilent Ecevit, președintele Partidu
lui Republican al Poporului, a obți
nut marți votul de încredere în Adu
narea Națională. în favoarea guver-‘ 
nului au votat 229 deputați, iar îm
potrivă — 218, cabinetul obținînd 
astfel sprijinul majorității deputați- 
lor pentru programul de guvernare 
pe care l-a preconizat. Acest pro-, 
gram prevede măsuri de menținere 
a ordinii publice și o serie de ini
țiative avînd ca obiectiv combaterea 
importantelor dificultăți economice 
cu care este confruntată în prezent 
Turcia, în condițiile unei inflații ac
centuate, crizei energetice și penu- 
riei de resurse valutare. Pe planul 
politicii externe, programul guverna
mental are in vedere soluționarea 
problemelor majore urgente, o aten
ție deosebită fiind acordată proble
mei Ciprului.

într-o alocuțiune rostită după des
fășurarea votului, Ecevit a spus că 
sarcina prioritară a guvernului va 
consta în asigurarea calmului în in
terior și în a contribui la menține
rea păcii în lume.

m m ® m ® 
transmit;

cat că noul institut va pregăti sub- 
ingineri în domenii ca chimia, fizica, 
construcțiile de mașini, mecanica, 
irigațiile și electroenergetica.

Convorbiri iugoskvo- 
vest-germane. Vladimir Baka- 
rici. membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I. și al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, aflat în vizită în R.F. Ger
mania. a conferit cu Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al R.F.G., Hans 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru de externe, precum și cu 
Willy Brandt, președintele Partidului 
Social Democrat. Părțile au subliniat 
necesitatea dezvoltării relațiilor bila
terale, a instaurării unor jaloane noi 
în relațiile. Iugoslaviei cu țările 
C.E.E., au relevat necesitatea conso
lidării procesului de destindere.

Scrutinul prezidențial din 
Finlanda Potrivit rezultatelor 
parțiale ale alegerilor prezidențiale 
desfășurate duminică și luni în Fin
landa. președintele Urho Kekkonen 
va fi reales in această funcție pen
tru o nouă perioadă de șase ani. Din 
cei 300 de electori, desemnați în ca
drul scrutinului și care vor alege la 
15 februarie pe șeful statului. 260 re
prezintă partidele politice care il 
sprijină pe Kekkonen.

Un acord privind coope
rarea în domeniul nuclear 
între C.E.E. și Canada 3 fost 
semnat la Bruxelles. Documentul 
deschide calea reluării livrărilor de 
uraniu canadian către țările mem- 
bre ale C.E.E., sistate în ianuarie 
1977, intrucît statele din Piața co
mună nu acceptaseră cererea Cana
dei privind garantarea ‘utilizării u- 
raniului exclusiv in scopuri pașnice. 
Prin noul acord se prevede că nici 
o cantitate de uraniu canadian nu 
va fi utilizată pentru fabricarea 
vreunei arme nucleare sau în sco
puri militare, în general.

Faza finală a negocieri
lor G.S.T.T. Miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale C.E.E. au de
cis, marți, în cadrul reuniunii lor de 
la Bruxelles, să participe la faza fi
nală a negocierilor comerciale multi
laterale din cadrul Acordului Gene
ral pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), 
care urmează să înceapă la 23 ia
nuarie, la Geneva. Aceste negocieri 
au debutat în septembrie 1973.

O tristă consecință

a prigoanei

1300090 de refugiați 
din Africa australă

GENEVA 17 (Agerpres). — Noul 
comisar al O.N.U. pentru refugiați, 
Poul Hartling, a anunțat marți că 
va efectua săptămîna viitoare un 
turneu prin mai multe state înveci
nate Africii de Sud . și Rhodesiei, 
convorbirile pe care le va avea cu 
conducătorii acestora urmînd să se 
concentreze asupra condițiilor dificile 
ale persoanelor care au fost nevoite 
să su, exileze. Turneul său. de trei 
săptămîni. va cuprinde vizite in Mo- 
zambic. Botswana, Lesotho. Swazi
land. Zambia și Tanzania. El a de
clarat că motivul acestor vizite il 
constituie condițiile de viată ale ce
lor aproximativ 1,3 milioane persoa
ne. reprezenlînd o treime din numă
rul total al- refugiatilor de pe conti
nentul african, care s-au deteriorat 
considerabil în ultimele luni : este 
vorba de. persoanele nevoite să se 
exileze din Africa de Sud, Rhodesia 
și Namibia, ca urmare a condițiilor 
de viață și absentei libertăților și 
drepturilor civile în țările regimuri
lor rasiste si de apartheid.

Rasiștii rhodesseni 
recurg la extinderea 
aparatului represiv
Regimul rasist de la Salisbury, in 

încercarea de a stăvili lupta poporu
lui Zimbabwe pentru independență și 
libertate, desfășoară largi pregătiri 
militare. După cum informează „New 
York Times", cheltuielile militare ale 
regimului minoritar rhodesian au re
prezentat anul trecut 700 000 dolari pe 
zi. în creștere cu 25 la sută față de 
1976. Alte surse consideră că aceste 
cheltuieli se ridică la aproape un mi
lion dolari pe zi.

După cum rezultă din corespon
dența publicată în ziarul menționat, 
cheltuielile pentru înarmare repre
zintă o povară grea pentru economia 
rhodesiană. Ultimele date disponibile, 
cele din 1976, indică o scădere cu 19 
la sută a investițiilor în industrie și 
stagnarea producției agricole.
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Știrile sosite în ultimele zile din 
Nicosia, Atena și Ankara permit să 
se aprecieze că problema cipriotă — 
care prin implicațiile ei pe plan in
ternațional preocupă cercurile largi 
ale opiniei publice de pe continen
tul european și din lume — este 
pe cale să depășească imobilis
mul în care s-a aflat o lun
gă perioadă de timp. Este vor
ba în primul rînd de hotărîrea de 
principiu adoptată duminică de re
prezentanții celor două comunități 
de a relua negocierile în vederea so
luționării dosarului cipriot, care, 
odată cu trecerea anilor, a devenit 
tot mai voluminos și mai complicat. 
Această hotărîre confirmă o dată mai 
rhult adevărul, subliniat cu insistentă 
de țara noastră, că întîlnirile și con
tactele, tratativele între părțile direct 
implicate, purtate . în spiritul egali
tății, stimei și respectului reciproc, 
constituie singura alternativă a con
fruntărilor, unicul mijloc de rezolva
re a problemelor litigioase, oricît ar 
fi ele de complicate.

Se poate afirma de altfel că. deși 
convorbirile intercomunitare au fost 
întrerupte timp de zece luni, ideea 
dialogului s-a menținut mereu vie, 
impunîndu-se ca una din recomandă
rile exprese ale ultimei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. Este 
astfel cunoscut că forul internațional 
a adoptat o rezoluție care cheamă la 
reluarea fără întîrziere a convorbiri
lor intercomunitare cu privire la Ci
pru și cere tuturor părților interesate 
să se abțină de la orice acțiune uni
laterală care ar putea dăuna perspec
tivelor unei reglementări pașnice.

în aceeași ordine de idei, se cu
vin menționate luările de poziție 
constructive ale guvernelor de la 
Atena și Ankara, de natură să faci
liteze reluarea negocierilor. Astfel, 
reafirmînd punctul de vedere al Gre
ciei, guvernul premierului Constantin 
Karamanlis a declarat că va sprijini 
in continuare desfășurarea convorbi
rilor intre cele două comunități sub 
egida O.N.U. ; la rîndul său. noul 
prim-ministru al Turciei. Biilent E- 
cevit, a făcut cunoscut că, potrivit 
aprecierii țării sale, problema ciprio
tă ar putea fi rezolvată prin co
existența prietenească a celor două 
comunități etnice din insulă.

Sub aceste auspicii favorabile s-a


