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CHEMAREA

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Moshe 
Dayan, ministrul afacerilor externe 
al statului Israel,

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Aba Gefen. amba
sadorul Israelului la București.

Cu acest prilej a fost reluat dialo
gul. început in ziua precedentă. în 
probleme actuale ale vieții interna
ționale si Îndeosebi referitoare la si
tuația din Orientul Mijlociu. S-a a- 
cordat o atentie deosebită căilor și 
mijloacelor menite să ducă Ia înlătu
rarea stării de tensiune si înfăptui

rea unei păci juste si trainice în a- 
ceastă zonă. In acest context a fost 
relevată importanta elaborării și pu
nerii de acord între toate părțile in
teresate a unor soluții viabile, sub 
toate aspectele. conform cerințelor 
unei păci echitabile si de durată, și 
care să tină seama de interesele tu
turor popoarelor din Orientul Mijlo
ciu.

Expunînd pe larg poziția promova
tă cu consecventă de România pri
vind solutionarea problemelor Orien
tului Mijlociu, președintele Nicolae 
Ceausescu a subliniat necesitatea de 
a se ajunge, pe calea negocierilor, la 
o reglementare politică cuprinzătoa

re care să ducă la retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
ia înfăptuirea aspirațiilor naționale 
legitime ale poporului arab palesti
nian. inclusiv constituirea unui stat 
palestinian propriu, independent, la 
asigurarea integrității si securității 
tuturor statelor din regiune.

In cursul convorbirii a fost expri
mată dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile româno—israeliene în 
interesul popoarelor român si israe- 
lian. al cauzei păcii și colaborării în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială.

Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare

Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, întrunită la București în zilele de 29—31 martie 1978, se înscrie ca un eveniment de o importanță deosebită în amplul proces de adîncire a democrației socialiste din țara noastră, de sporire în continuare a rolului consiliilor populare în înfăptuirea politicii generale a partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, în conducerea întregii activități economice și sociale din județe, orașe și comune, în gospodărirea și înflorirea tuturor localităților patriei, pentru a asigura înaintarea mai rapidă a țării noastre pe calea progresului și civilizației.Conferința a prilejuit o puternică manifestare a încrederii poporului nostru în partid, in conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu secretarul general — tovarășul Nicolae Ceaușescu — o expresie a unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a hotărîrii lor unanime de a înfăptui cu abnegație și dăruire revoluționară politica internă și externă a partidului și statului nostru, obiectivele dezvoltării economico-sociale prevăzute în actualul plan cincinal și în programele adoptate de Conferința Națională a partidului.Conferința a dat o înaltă apreciere ideilor și orientărilor de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care a făcut o profundă analiză a activității desfășurate de consiliile populare și a jalonat, totodată, căile perfecționării în continuare a activității acestora, ale înfăptuirii autocondu- cerii și autogestiunii economico-financiare a orașelor și comunelor, ale adînclrii democrației socialiste prin atragerea tot mai activă a maselor largi la conducerea și gospodărirea treburilor obștești. Cuvîntarea mobilizează e- nergiile și voința întregului nostru popor, ale tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a acționa cu responsabilitate, pricepere și inițiativă pentru realizarea mărețelor obiective ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre socialiste.Conferința a dezbătut și adoptat în unanimitate măsuri privind înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a localităților, realizarea programelor construcției de locuin

țe, sistematizare șl urbanizare, gospodărire comunală și dotare tehnico-edilitară a localităților, pregătirea forței de muncă, dezvoltarea învățămîntulul, sănătății publice și culturii de masă, creșterea contribuției și rolului consiliilor populare în rezolvarea tuturor problemelor privind viața și munca cetățenilor țării.Conferința apreciază că măsurile și hotărî- rile adoptate răspund pe deplin cerințelor, necesităților și posibilităților de dezvoltare ale societății noastre, fiind menite să contribuie la propășirea rapidă și multilaterală a patriei, la dezvoltarea democrației socialiste, la mersul înainte al României socialiste.
Tovarăși și tovarășe!

Cetățeni ai Republicii

Socialiste România!

La împlinirea unui deceniu de la reorganizarea teritorial-administrativă a țării putem constata cu profundă satisfacție justețea acestei măsuri, importanța deosebită pe care a avut-o pentru accelerarea dezvoltării tuturor județelor și localităților țării, pentru afirmarea capacității și inițiativei maselor largi în operă de construcție socialistă în patria noastră. Oamenii muncii, toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, își exprimă totodată mîndria patriotică pentru realizările dobîndite, sub conducerea partidului, în înfăptuirea istoricelor hotărîriale Congresului al XI-lea, a obiectivelor stabilite în cincinalul 1976—1980.Succesele obținute demonstrează cu putere forța și capacitatea clasei noastre muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, care, în strînsă unitate, sub conducerea partidului, înfăptuiesc neabătut Programul de făurire a societății socialiste

multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.La înfăptuirea sarcinilor stabilite de Programul partidului, la activitatea generală desfășurată pe plan economic, politic, social, cultural, pentru progresul operei de construcție socialistă în patria noastră, o contribuție importantă au adus consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, care și-au sporit simțitor rolul în organizarea și conducerea economiei locale, în valorificarea resurselor existente pe plan local de creștere a producției, în buna gospodărire și înfrumusețare a localităților urbane și rurale.Tabloul sintetic al rezultatelor obținute ilustrează cu putere forța și superioritatea orînduirii noastre socialiste, preocuparea constantă a partidului și statului ca, pe măsura dezvoltării economiei naționale, să se asigure satisfacerea mereu mai bună a cerințelor de viață ale celor ce muncesc, creșterea bunăstării poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența însăși a făuririi orînduirii noi, socialiste.Conferința noastră, exprimînd gînd urile tuturor locuitorilor țării, apreciază contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la toate marile succese obținute de poporul nostru, la întărirea statului socialist, a organelor sale centrale și locale, la dezvoltarea democrației socialiste, rolul său decisiv în elaborarea și aplicarea consecventă a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.
Tovarăși și tovarășe!

în următorii ani ai cincinalului, ca de altfel în întreaga perioadă ce urmează. România socialistă va cunoaște o nouă și puternică dezvoltare. Obiectivele cincinalului, programele adoptate de Conferința Națională a partidului au deschis în fața poporului nostru perspectiva luminoasă a unei creșteri și mai puternice a forțelor de producție în industrie și agricultură, a unei îmbunătățiri mai accentuate a condițiilor de viață ale poporului, a unei sporiri calitative a întregii activități, astfel încît pînă în 1985 România să depășească stadiul de
(Continuare în pag. a IlI-a)

REZOLUȚIA
Conferinței pe țară a președinților 

consiliilor populare
în perioada 29-31 martie 1978 a avut loc, la București, Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, eveniment de mare însemnătate în activitatea organelor locale ale puterii de stat, în întreaga viață social-politică a țării noastre.Prin întreaga ei desfășurare, conferința a pus în evidență rolul însemnat al consiliilor populare în înfăptuirea politicii partidului, în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării spre comunism. Totodată, conferința a constituit o expresie elocventă a adîncirii democratismului orînduirii noastre socialiste, a participării active, nemijlocite, a maselor largi ’ale oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la conducerea vieții economico- sociale, a întregii societăți.într-o atmosferă de lucru, într-un spirit de înaltă răspundere și principialitate comunistă, participanții la conferință au analizat modul în care au acționat și acționează consiliile populare, deputății, toți oamenii muncii pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru realizarea prevederilor cincinalului și ale programului suplimentar, pentru dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărească a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor.Exprimînd gîndurile și sentimentele tuturor cetățenilor țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, conferința a dat glas recunoștinței profunde față de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția esențială adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru grija permanentă pe care o poartă propășirii materiale și culturale a orașelor și comunelor, ca și a întregii țări, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale populației.Atît în rapoartele prezentate, cît și în cadrul dezbaterilor în plen și în secțiuni s-au subliniat rezultatele însemnate obținute în realizarea prevederilor actualului cincinal, în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea ni

velului de trai, în asigurarea progresului general al patriei noastre.Desfășurîndu-se în anul cînd se împlinește un deceniu de la reorganizarea administrativ- teritorială a țării, conferința a pus în lumină importanța deosebită pe care a avut-o înfăptuirea acestei măsuri în dezvoltarea economico- socială a tuturor județelor și localităților patriei noastre, în ridicarea generală a gradului de civilizație a orașelor și comunelor.An de an, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului de dezvoltare intensă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a măsurilor ferme ce au fost adoptate pentru accelerarea ritmului de dezvoltare a județelor rămase în urmă, a crescut substanțial potențialul economic al județelor. A sporit rolul orașului și al comunei, ca unități de bază ale organizării ad- ministrativ-teritoriale.A fost elaborat și se înfăptuiește un vast program de sistematizare a localităților urbane și rurale, urmărindu-se folosirea judicioasă a terenurilor, concentrarea obiectivelor economice și amplasarea construcțiilor noi de locuințe în cadrul unor ansambluri compacte, judicios integrate în fizionomia fiecărei așezări. Sînt în curs de realizare măsuri pentru transformarea, în actualul cincinal, în noi centre urbane a unui număr de 129 de comune. Se urmărește extinderea, într-un ansamblu unitar, a rețelei naționale de drumuri și a altor căi de comunicație. S-au luat măsuri de sporire a gradului de echipare tehnico-edilitară a localităților, realizîndu-se noi rețele de distribuție a apei potabile și de canalizare, centrale termice, modernizarea rețelei stradale și dezvoltarea transportului urban de călători. In București se află în curs de realizare prima linie de metrou care va asigura o îmbunătățire substanțială a transportului de călători.Conferința apreciază că organele locale ale puterii de stat au obținut realizări însemnate în înfăptuirea sarcinilor ce le revin în domeniul dezvoltării agriculturii, în folosirea judicioasă a fondului funciar, mal buna organizare a muncii, executarea la timp și în condiții de bună calitate a lucrărilor agricole, creșterea efectivelor de animale și sporirea producției, asigurarea bazei furajere, realizarea obiectivelor de

investiții, efectuarea lucrărilor de gospodărire rațională a pădurilor și apelor, livrarea produselor agricole la fondul de stat.Participanții au relevat, totodată, preocuparea consiliilor populare pentru soluționarea cu mai multă operativitate a problemelor vizînd întărirea legalității, apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, menținerea ordinii publice, intensificarea muncii de educație, a activității culturale, de promovare a eticii și echității socialiste.Corespunzător creșterii rolului și lărgirii atribuțiilor consiliilor populare, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric, perfecționarea metodelor și stilului de muncă, creșterea răspunderii și inițiativei acestora în conducerea întregii activități pe plan local. Au fost instituționalizate forme noi de antrenare a cetățenilor la dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale unităților administrativ-teritoriale. S-a intensificat participarea deputaților, a comisiilor permanente, a comitețelor de cetățeni la conducerea și rezolvarea treburilor obștești.Trecînd în revistă realizările obținute, conferința a dezvăluit, totodată, existența unor lipsuri și greutăți în activitatea organelor locale, a prilejuit un larg și bogat schimb de experiență privind căile și modalitățile de ridicare a acestei activități la nivel superior, înfăptuirea în condiții de eficiență sporită a sarcinilor ce le revin.
IConferința dă o înaltă apreciere cuvîntării rostite de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin analiza a- profuridată, într-un spirit de exigență, a activității consiliilor populare, prin precizarea o- rientărilor ce trebuie să le călăuzească și a sarcinilor ce le revin pe toate planurile, a trasat un amplu program de acțiune concret și mobilizator, menit să determine sporirea rolului și perfecționarea activității lor, ca unul din factorii hotărîtori pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al
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Ambasadorul R. P. D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marii 
după-amiază, pe Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene în tara noas
tră. la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial si cele 
mai bune urări de sănătate si succes 
din partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen un salut 
călduros șl cele mal bune urări.

A avut loc. apoi, o convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Azi, la posturile 
de radio și televiziune

Cu prilejul inaugură
rii, în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Par
tidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și a 
tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a lu
crărilor de construcție a 
Complexului hidroener
getic Turnu Măgurele — 
Nicopole, posturile 
noastre de radio și tele
viziune vor efectua as
tăzi, incepind din jurul 
orei 10,30, transmisiuni 
directe.

Productivitate superioară
Acțiunile inițiate la Șantierul 

naval din Drobeta-Turnu-Seve- 
rin în direcția îndeplinirii sar
cinilor la producția fizică s-au 
concretizat, in perioada care a 
trecut din acest an. în rea
lizarea lucrărilor pe cală și lan
sarea a 11 cargouri, tancuri 
petroliere, șalande și alte ti
puri. de vase. în finalizarea 
procesului de construcție la 
cheiul de armare a 8 nave ce 
au fost livrate beneficiarilor. 
Personalul muncitor de aici a 
reușit, astfel, să înregistreze cel 
mai înalt nivel de producție fi
zică într-un trimestru din ac
tivitatea întreprinderii, să rea
lizeze suplimentar o producție 
marfă de 20,4 milioane lei. 
să livreze în avans la ex
port un cargou de 2 400 tdw. 
Succesele amintite, care situea
ză șantierul în rîndul unităților 
fruntașe din județ, au la 
bază obținerea unei productivi
tăți cu 4,2 la sută superioară 
prevederilor de plan. (Agerpres)

IERI AU AVUT LOC

lucrările simpozionului „Bilanț 
și perspective în activitatea de creație 

științifică si tehnică de masă“
si ale Plenarei Consiliului National

pentru Știință și Tehnologie
Marți au avut loc. în Sala Palatu

lui Republicii, lucrările simpozionu
lui „Bilanț și perspective în activi
tatea de creație științifică si tehnică 
de masă" și ale Plenarei Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. manifestări organizate în cadrul 
..Săptămînii științei și tehnicii româ
nești".

La lucrările acestor prestigioase 
reuniuni au partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii 
Gheorghe Oprea, Nico
lae Giosan, membri ai 
guvernului, conducători 
ai institutelor centrale 
de cercetare, academii
lor de științe, ai unor 
organizații de masă și 
obștești. Au luat parte 
un mare număr de cer
cetători, proiectanți, alți 
specialiști, directori de 
centrale și întreprinderi 
industriale, muncitori, 
cadre didactice, stu- 
denți, elevi și pionieri, 
participant la acțiunea 
de creație, științifică și tehnică.

Președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, tovară
șul Ion Ursu. a prezentat raportul 
general al simpozionului si al 
Plenarei C.N.S.T. privind îndepli
nirea planului de cercetare științi
fică. inginerie tehnologică si intro
ducerea progresului tehnic pe anul 
1977 și bilanțul realizărilor în acțiu
nea de creație științifică si tehnică 
de masă, precum si măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a planului pe 
1978.

Știința și tehnologia națională, se 
menționează în raport, au fost 
orientate de Congresul al XI-lea si 
Conferința Națională ale partidului, 
de indicațiile de cea mai mare va
loare teoretică și practică ale to

varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, spre in
troducerea pe scară tot mai largă a 
progresului tehnic în întreaga econo
mie națională, spre creșterea cali
tății și eficientei economice, a mun
cii sociale, a venitului national, spre 
ridicarea nivelului de trai si de ci
vilizație al poporului nostru.

Pornind de la convingerea că in
troducerea progresului 
tehnic în economia și 
viața socială a tării, în 
condițiile unei calități 
și eficiente economice 
sporite, implică mobili
zarea capacității tehni- 
Co-știtnțifice creatoare 
a tuturor oamenilor 
muncii, de toate vîrste- 
le, profesiunile si cali
ficările, a fost creat ca
drul optim pentru asi
gurarea într-o măsură 
mai mare a Îmbinării 
permanente, armonioa
se. a mtincii sistemati
ce de cercetare științi
fică și inginerie tehno

logică cu un efort intens de perfec
ționare profesională și aplicare a 
celor mai noi realizări ale stiintel și 
tehnologiei din partea tuturor celor 
ce muncesc nemijlocit în producție.

Sub îndrumarea si cu sprijinul in
stitutelor de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică, peste un mi
lion de oameni ai muncii din uzine, 
elevi și studenți din întreaga țară 
au activat în domeniul creației teh- 
nico-stiintifice în cadrul primei edi
ții a Festivalului național „Cîntarea 
României", aducîndu-și o Importantă 
contribuție la solutionarea probleme
lor complexe legate de dezvoltarea 
economico-socială a tării. Această 
concepție integratoare si mobiliza-
(Continuare în pag. a IV-a)

Pe șantierul Combinatului siderurgic din Câlârașl
Foto : 8. Cristian

Succesele oamenilor muncii 
din industria Capitalei

Oamenii muncii din în
treprinderile bucurestene. 
puternic mobilizați de or
ganele si organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan si a an
gajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, au 
încheiat primul trimestru 
al anului cu un rodnic bi
lanț. Ei au realizat, supli
mentar. in acest răstimp 
o producție industrială de 
peste 520 milioane lei si o 
productie-marfă de aproa
pe 300 milioane lei. Aces
te sporuri se concreti
zează într-o serie de pro
duse fizice deosebit de ne
cesare economiei naționa
le : 495 tone laminate fi
nite pline din otel, circa 
730 tone mașini si utilaje 
tehnologice pentru indus
tria metalurgică, materia
lelor de construcții si re
fractare. exploatarea si 
prelucrarea lemnului. In
dustria ușoară și alimen
tară, 21 locomotive diesel 
hidraulice de 450—1 100 
CP. 10 combine autopro
pulsate pentru recoltatul

cerealelor, transformatoa
re si autotransformatoare 
de putere însumind 5 460 
kVA. motoare electrice to- 
talizind 33 540 kW. mij
loace de automatizare e- 
lectrotehnice de 14 mili
oane lei. 27 000 aparate de 
radio, produse ale indus
triei de mecanică fină si 
optică în valoare de 30 
milioane lei. medicamente 
însumind aproape 54 mi
lioane lei. 955 000 mp țe
sături. confectii-textile în 
valoare de 30 milioane lei. 
900 tone uleiuri comesti
bile s.a. Se cuvine subli
niat că în urma eforturi
lor depuse pentru perfec
tionarea laturilor calitati
ve ale producției, planul 
productivității muncii a 
fost îndeplinit în propor
ție de 101.6 la sută, reali- 
zîndu-se. la acest indica
tor, o creștere de 9,7 la 
sută fată de perioada co
respunzătoare a anului 
trecut, sporurile de pro
ducție fiind obținute în 
cea mai mare parte pe a- 
ceastă cale. (Dumitru Tîr- 
cob).

Produse metalurgice peste plan
Oamenii muncii din in

dustria metalurgică au 
încheiat primul trimestru 
al anului cu importante 
realizări. Astfel, potrivit 
datelor centralizate la 
ministerul de-resort, prin 
folosirea unor tehnologii 
avansate și a utilajelor 
din dotare la parametri 
superiori, ei au depășit 
prevederile de plan, e- 
laborind în plus mal mult

de 16 000 tone fontă și 
41 000 tone oțel, precum 
și peste 24 000 tone lami
nate. Cele mai însemna
te realizări au fost rapor
tate de siderurgiștii com
binatului din Hunedoara, 
care au lansat în acest 
an chemarea la întrecere 
socialistă către toți meta- 
lurgiști, precum și de cel 
din Galați și Reșița. (A- 
gerpres).
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REZOLUȚIA
Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare

(Urmare din pag. I)XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.însușindu-și în întregime ideile, orientările și indicațiile cuprinse în cuvîntare, conferința stabilește ca acestea să stea la baza întregii activități a consiliilor populare.
IIConferința președinților consiliilor populare cere organelor locale ale puterii de stat să situeze, în 'continuare, în centrul activității lor înfăptuirea întocmai a 

prevederilor Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea, a hotăririlor Confe
rinței Naționale, asigurînd realizarea pla
nului cincinal, a tuturor programelor pe 
ramuri, subramuri și produse, a planuri
lor de dezvoltare teritorială a județelor, 
orașelor și comunelor.1. Consiliile populare, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, trebuie să acționeze cu toată fermitatea atît pentru a asigura înfăptuirea la timp a lucrărilor de investiții, darea în folosință a tuturor capacităților, cît și pentru realizarea producției planificate.2. O atenție deosebită se cere acordată problemelor de ordin calitativ, afirmării în viață a revoluției tehnico-științifice. Lupta pentru introducerea progresului tehnic și ridicarea nivelului calității producției, pentru accelerarea înnoirii și modernizării produselor, asimilarea celor mai moderne și eficiente tehnologii să constituie o preocupare permanentă a organelor locale ale puterii de stat.3. Conferința cere consiliilor populare să militeze cu stăruință pentru mai buna gospodărire a mijloacelor de producție în unitățile industriale, pentru obținerea în fiecare unitate a unei eficiențe maxime, a unei valori nou create cît mai ridicate la 1 000 de lei fonduri fixe, pentru aplicarea fermă în viață a măsurilor privind stabilirea ca indicator principal în activitatea economico-financiară a producției nete. De asemenea, consiliile populare, deputății vor lua măsuri pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, valorificarea superioară a materialelor și materiilor prime, realizarea produselor fizice solicitate atît de beneficiarii interni, cît și de cei externi ; ele vor sprijini conducerile unităților în aprovizionarea tehnico-materială, în recrutarea și pregătirea profesională a personalului muncitor, în mai, buna organizare a producției și a muncii, în mecanizarea și automatizarea proceselor de producție.4. Acționînd în spiritul hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 1978 cu privire la perfecționarea conducerii și planificării, consiliile populare vor acorda un sprijin eficient unităților economico-sociale pentru trecerea la autoconducere și autogestiune, asigurînd luarea măsurilor corespunzătoare pentru aplicarea în viață a hotărîrilor adoptate în acest sens.5. Sarcini importante revin consiliilor populare în domeniul agriculturii, ele purtînd întreaga răspundere pentru desfășurarea normală și unitară a întregii activități agricole, atît în întreprinderile de stat, în cooperativele agricole, cît și de către cetățenii particulari.Consiliile populare sînt chemate să urmărească și să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor agricole în conformitate cu planurile și programele stabilite.6. Trebuie luate toate măsurile pentru a se asigura realizarea producției planificate în ce privește cerealele și plantele tehnice, în pomicultură și viticultură, în realizarea efectivelor de animale, a producției de carne, lapte, ouă și altele, astfel îneît în următorii trei ani din acest cincinal să fie recuperate ră- mînerile în urmă, să se obțină înfăptuirea tuturor prevederilor înscrise în programele de creștere a producției agricole, precum și producții suplimentare.7. Este necesar să se acționeze cu ho- tărîre în direcția asigurării în fiecare localitate a produselor necesare fondului de stat, în conformitate cu planul, cu contractele încheiațe, cît și a produselor necesare consumului populației. în această privință, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în planul fiecărei localități, oraș și comună trebuie să se prevadă în mod distinct atît produsele ce urmează să fie livrate la fondul de stat, cît și cele ce urmează să se reali-’ zeze pentru consumul populației, inclusiv pentru diferiți specialiști care lucrează la sate.8. în lumina sarcinilor privind dezvoltarea intensivă a agriculturii, a indica

țiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată activității din acest domeniu, conferința cere consiliilor populare să acționeze mai energic pentru folosirea integrală, productivă a fiecărei palme de pămînt, inclusiv a terenurilor din vatra satelor și din jurul caselor, e- fectuarea îmbunătățirilor funciare, mobilizarea tuturor forțelor materiale și umane în vederea executării lucrărilor de însămînțare, întreținere și recoltare a culturilor, aplicarea metodelor avansate și a agrotehnicii înaintate, transportul, depozitarea și conservarea în bune condiții a produselor, administrarea, întreținerea și punerea în valoare a pajiștilor naturale, asigurarea bazei furajere.9. O atenție mai mare trebuie să acorde consiliile populare dezvoltării industriei locale, artizanatului și serviciilor; trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru a se asigura satisfacerea și pe această cale a cerințelor oamenilor muncii, atît la orașe, cît și la sate. Folosind resursele locale, va trebui să se pună o bază serioasă unor activități industriale în comune, asigurîndu-se astfel lucru permanent pentru toți cetățenii în perioadele cînd nu sînt lucrări agricole și creîndu-se o importantă sursă de venituri pentru oamenii muncii de la sate.
IIIUn rol de mare însemnătate revine consiliilor populare municipale, orășenești și comunale în înfăptuirea programului de sistematizare a orașelor și satelor. Apreciind activitatea desfășurată pentru elaborarea schițelor de sistematizare, conferința cere consiliilor populare să desfășoare o muncă susținută, să acționeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea o- biectivelor preconizate, a indicațiilor date în acest sens de către secretarul general al partidului. Este necesar să fie bine înțeles faptul că realizarea hotărîrilor partidului și statului privind urbanizarea satelor, ridicarea gradului lor de civilizație — ca o premisă a apropierii treptate a condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe — impun măsuri hotă- rîte pentru înfăptuirea programului de sistematizare, pentru a face din fiecare comună o puternică unitate administrativă, care să asigure condiții de muncă și viață tot mai bune pentru toți locuitorii.1. Consiliile populare au datoria să desfășoare o muncă susținută pentru a convinge pe fiecare cetățean de necesitatea de a se urgenta concentrarea satelor și comunelor în unități teritorial-ad- ministrative bine organizate, în care cetățenii să poată beneficia din plin de cuceririle civilizației, atît în domeniul edilitar, cît și în ce privește școala, căminul cultural și alte domenii de activitate.Realizarea sistematizării și restrângerea suprafețelor orașelor și comunelor constituie cerințe obligatorii pentru a se înfăptui programul de ridicare a gradului de urbanizare și de civilizație al tuturor așezărilor din patria noastră.2. Va trebui ca pînă în 1980 să fie definitivate machetele celor 300—350 comune care urmează să devină, pînă în 1990, orașe agroindustriale. în același timp, se cer intensificate preocupările pentru a se asigura planul de sistematizare și machete pentru fiecare comună, astfel ca tot ceea ce se construiește să se realizeze pe o bază nouă, ținîndu-se seama de cerințele urbanizării și transformării, pînă la urmă, a fiecărei localități rurale într-un oraș agroindustrial.3. Se va veghea la respectarea întocmai a detaliilor pentru ansamblurile de locuințe, zonele centrale și obiectivele economico-sociale, urmărindu-se ca acestea să fie judicios amplasate, în scopul utilizării raționale a terenurilor, realizării unei densități corespunzătoare și respectării regimului de înălțime al construcțiilor.4. O atenție deosebită va trebui să se acorde organizării, conform coordonatelor stabilite prin schițele de sistematizare, zonelor și platformelor industriale.5. Conferința cere consiliilor populare să aplice cu fermitate normele de sistematizare și disciplină în construcții, evi- tîndu-se construirea sau extinderea clădirilor în afara perimetrului stabilit, realizarea de construcții fără autorizație sau care nu respectă regimul de înălțime indicat.6. Consiliile populare vor continua realizarea construcțiilor de locuințe în vecinătatea platformelor industriale, iar prin amplasarea unor clădiri pe principalele artere de circulație și în zonele centrale 

ale localităților, concomitent cu renovarea construcțiilor valoroase, vor asigura conturarea urbanistică a acestora.7. Se va acționa cu hotărîre pentru îmbunătățirea substanțială a proiectelor de construcții în vederea realizării unei arhitecturi originale, care să îmbine armonios utilul cu frumosul și să confere orașelor și satelor patriei o înfățișare nouă, demnă de epoca socialismului și comunismului.
IV1. Conferința cere consiliilor populare să manifeste o atenție deosebită pentru îmbunătățirea proiectării și realizarea obiectivelor de investiții. Acestea trebuie să sprijine titularii de plan și unitățile constructoare spre a promova într-un ritm mai rapid soluții constructive și tehnologii moderne de execuție, care să conducă, în condițiile asigurării rezistenței, durabilității și siguranței în exploatare, la reducerea consumurilor de materiale și energie, precum și a manoperei, la micșorarea costului investițiilor.2. Participanții la conferință și-au exprimat profunda lor recunoștință față de conducerea partidului, personal față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru măsura luată la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 de a se suplimenta planul construcțiilor de locuințe, în actualul cincinal, de la 815 000 la peste un milion de apartamente, ce se vor realiza din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție. Ei au subliniat necesitatea ca organele locale ale puterii de stat să-și intensifice preocuparea pentru realizarea integrală a planului de construcții de locuințe, aceasta constituind obiectivul prioritar al activității lor.3. Consiliile populare au datoria să ia măsuri pentru realizarea la timp și de calitate a lucrărilor de construcții prin pregătirea bazei tehnico-materiale, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor, extinderea mecanizării, intensificarea folosirii utilajelor în două și trei schimburi, întrebuințarea rațională a mijloacelor de transport, generalizarea acordului global, dezvoltarea producției de panouri mari, preluarea în regie proprie de către întreprinderile beneficiare a construcției locuințelor, precum și pentru mobilizarea populației la executarea acestora.4. Consiliile populare trebuie să ia măsuri, hotărâte pentru realizarea integrală a planului de prefabricate, asigurînd, totodată, organizarea în fiecare județ a două-trei unități de extragere și sortare a agregatelor minerale de construcție.5. Consiliile populare vor acționa pentru ca productivitatea muncii în construcțiile de locuințe să crească la 2,5 apartamente pe muncitor/an, luînd în acest sens măsurile tehnico-organizatorice corespunzătoare.
V1. In vederea îmbunătățirii activității de gospodărie comunală și locativă, conferința subliniază necesitatea creșterii preocupărilor pentru intensificarea procesului de urbanizare și sporire a gradului de dotare edilitară a localităților.în acest sens, se va urmări extinderea și reorganizarea rețelelor edilitare astfel îneît să se asigure eficiența economică maximă a investițiilor, folosirea în comun a dotărilor din zonele sau platformele industriale și ansamblurile de locuințe din vecinătate, realizîndu-se astfel o mai rapidă îmbunătățire a nivelului de viață a populației și creșterea gradului de urbanizare a localităților.2. O atenție deosebită va trebui să se acorde utilizării raționale a apei potabile, evitîndu-se risipa la consumatori, pierderile din rețelele de aducțiune și folosirea ei în scopuri industriale.3. în domeniul transportului în comun se va acționa mai hotărît pentru întărirea disciplinei, optimizarea traseelor și a distanțelor între stații, creșterea coeficientului de utilizare a parcului de vehicule și îmbunătățirea eficienței economice.4. Consiliile populare, împreună cu ceilalți factori interesați, sînt datoare să-și intensifice preocupările pentru salubrizarea localităților, valorificarea și mai deplină a reziduurilor stradale și menajere în vederea obținerii a noi materii prime.5. Se va insista, de asemenea, pentru • dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, îndeosebi în 

domeniul construirii și reparării locuințelor, acordîndu-se o atenție deosebită mobilizării locatarilor la buna întreținere a imobilelor.6. Consiliile populare vor desfășura o activitate și mai susținută de antrenare a populației la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților și a traseelor turistice.
VI1. însușindu-și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referitoare la necesitatea creșterii preocupărilor pentru aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și industriale, conferința consideră că este de datoria consiliilor populare să asigure o coordonare mai bună a întregii activități comerciale, să acorde o atenție sporită construirii de unități de desfacere în noile cartiere de locuit, readucerii în circuit a fostelor magazine și dezvoltării comerțului în piețe, tîrguri și oboare.2. In același timp, se impune să se asigure livrarea mărfurilor solicitate de cumpărători, în cantitățile și sortimentele necesare, acționîndu-se mai energic pentru îmbunătățirea servirii populației, pentru educarea lucrătorilor din comerț în spiritul solicitudinii și respectului față de cumpărători.
VIIConferința apreciază că, traducînd în viață hotărârile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, consiliile populare și-au sporit preocupările pentru buna desfășurare a învățământului, a activității cultural-educative, precum și în domeniul ocrotirii sănătății populației.1. Consiliile populare poartă răspunderea nemijlocită pentru realizarea în viață a măsurilor de ridicare a învățământului la nivelul impus de cerințele actualei etape de dezvoltare a societății noastre. în acest sens ele trebuie să militeze, în continuare, pentru înfăptuirea hotărîrilor Comitetului Central, a prevederilor legilor privind organizarea învățământului pe baze noi, în strînsă legătură cu cercetarea și producția, pentru cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă a tinerei generații, formarea ei în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru despre lume și viață.2. în acest cadru se va acționa și pentru dezvoltarea învățămîntului profesional agricol, în conformitate cu cerințele producției agricole moderne, în așa fel îneît fiecare țăran să urmeze cursurile profesionale, să devină un bun specialist. Toți cei ce lucrează în agricultură, inclusiv cadrele de conducere din cooperativele agricole, consiliile populare, să știe să conducă tractorul și celelalte mașini agricole, să cunoască problemele agrozootehnice.3. O atenție deosebită vor acorda consiliile populare înfăptuirii măsurilor de bună organizare și îngrijire a sănătății oamenilor muncii de la orașe și sate. în acest scop este necesar să se manifeste mai multă preocupare pentru stabilizarea cadrelor medicale la sate, prin trimiterea de medici cu experiență, după ce au efectuat cîțiva ani practica în spitale și centre medicale, pentru dezvoltarea și repartizarea rațională a unităților medi- co-sanitare în teritoriu, pentru dotarea corespunzătoare a acestora.4. Conferința subliniază sarcina organelor locale ale puterii de stat de a dezvolta experiența acumulată în domeniul activității culturale și a milita pentru o și mai largă participare a maselor la a- firmarea spiritului novator, de creativitate, la desfășurarea manifestărilor cul- tural-artistice, imprimând un bogat conținut acțiunilor ce au loc în cadrul ediției a Il-a a Festivalului național „Cântarea României".5. Consiliile populare trebuie să imprime un caracter mai sistematic acțiunilor de educare socialistă a maselor, de formare a omului nou în spiritul concepției revoluționare despre lume și viață, al normelor eticii și echității socialiste, al unei atitudini înaintate față de muncă și viață.6. Adoptarea de către Conferința Națională a partidului a programului de reducere a duratei săptămânii de lucru pune în fața consiliilor populare noi sarcini pe linia creării de condiții cît mai bune în vederea folosirii timpului liber 

de către oamenii muncii în mod util și plăcut. Conferința cere consiliilor populare ca, în colaborare cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Ministerul Turismului, Uniunea Generală a Sindicatelor din România și Uniunea Tineretului Comunist, precum șl cu întreprinderile șl instituțiile, să ia măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a activității sportive în orașe, în comune, precum și în zonele turistice.
VIIIRelevînd faptul că a fost creat un sistem organizatoric corespunzător, că s-au adoptat legi cu privire la desfășurarea vieții orașelor și comunelor, conferința a subliniat necesitatea ca, în spiritul documentelor Congresului al XI-lea, al hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 1978, al indicațiilor secretarului general al partidului, să se ia toate măsurile de ordin economico-finan- ciar în vederea întăririi autoconducerii și autogestiunii. în acest scop consiliilor populare, ca și organelor economice li se vor acorda mijloacele necesare spre a-și putea îndeplini rolul lor în asigurarea dezvoltării economico-sociale a localităților.1. Conferința subliniază necesitatea ca, îngrijindu-se de dezvoltarea producției agricole, organele locale ale puterii de stat să asigure, totodată, condițiile necesare dezvoltării diferitelor activități industriale.2. Fiecare unitate teritorial-administra- tivă, fiecare oraș, comună, să aibă propriul buget de venituri și cheltuieli.3. Trecerea la înfăptuirea fermă a autoconducerii și autogestiunii economi- co-financiare în toate unitățile și localitățile teritorial-administrative impune, de asemenea, întocmirea planurilor de dezvoltare pentru fiecare localitate, ca parte integrantă a planului național unic de dezvoltare economică și socială. Fiecare oraș, fiecare comună trebuie să aibă planul dezvoltării anuale și cincinale atât al industriei republicane, cît și locale, atît al agriculturii, cît și al serviciilor, al comerțului, al învățămîntului, sănătății, al activității culturale.întărirea autonomiei, a autoconducerii și autogestiunii se înscriu în cadrul măsurilor luate de partid pentru perfecționarea planificării și conducerii economiei naționale, dezvoltarea democrației socialiste, participarea întregului popor la conducerea societății. Aceasta presupune, deopotrivă, creșterea răspunderilor organelor centrale și a celor locale, aplicarea cu consecvență și îmbinarea armonioasă a principiului centralismului democratic cu principiul autonomiei, autoconducerii și autogestiunii.4. Acționînd în continuare pe linia întăririi rolului organelor locale ale puterii de stat în mobilizarea tuturor cadrelor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor la locul de muncă, consiliilor populare le revin răspunderi sporite atît în pregătirea, cît și în retribuirea acestor cadre după calitatea și cantitatea muncii pe care o depun.
IXApreciind preocuparea consiliilor populare pentru îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, conferința a subliniat, în același timp, necesitatea intensificării eforturilor acestora pentru perfecționarea activității, rezolvarea eficientă a multitudinii de probleme ce se ridică în unitățile teritorial-administrative, în unitățile economico-sociale și în instituții.1. Activitatea fiecărui consiliu popular, a fiecărui președinte de consiliu și a tuturor deputaților trebuie să se caracterizeze printr-un înalt spirit de responsabilitate partinică, prin perseverență și fermitate în buna gospodărire a localităților, prin încurajarea noului în toate domeniile, printr-o strînsă legătură cu masele de oameni ai muncii, în scopul unirii eforturilor întregii populații în vederea dezvoltării economico-sociale, mai rapide, a fiecărei localități, a întregii țări.2. Trebuie acționat neabătut în direcția folosirii cadrului organizatoric existent în vederea participării maselor la conducere, a lărgirii democrației socialiste.3. însușindu-și indicația dată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a P.C.R., potrivit căreia pentru a-și 

îndeplini mai bine sarcinile ce le revin „consiliile populare trebuie să facă totul pentru a asigura participarea activă a oamenilor muncii la conducerea localităților, la dezbaterea problemelor țării, aceasta constituind un factor primordial al dezvoltării democrației, al mersului înainte al societății noastre", Conferința pe țară a președinților consiliilor populare subliniază necesitatea organizării în așa fel a activității consiliilor populare, a comitetelor și birourilor executive, îneît legătura cu masele să devină o parte integrantă a stilului de lucru și a modului lor de funcționare, o practică curentă a legăturii consiliilor populare cu masele.4. Este necesar ca toate cadrele cu munci de răspundere în organele locale ale puterii de stat să se afle permanent în mijlocul oamenilor muncii, să le cunoască preocupările, să se consulte sistematic cu ei în toate problemele ce privesc dezvoltarea localităților în care trăiesc și muncesc, să militeze neobosit pentru soluționarea problemelor ce le ridică.5. Consiliile populare trebuie să ia măsuri pentru mai buna organizare a acțiunilor de popularizare, cunoaștere și aplicare a hotărîrilor de partid și a legilor statului, de respectare strictă a prevederilor legale de către aparatul propriu, acordînd o atenție sporită creșterii eficienței acțiunilor întreprinse.6. Comitetele și birourile executive, președinții consiliilor populare să manifeste mai multă răspundere în pregătirea și organizarea sesiunilor, acordînd atenția necesară selecționării problemelor ce urmează a fi dezbătute și creării premiselor ca deputății să cunoască din timp problemele, să aibă posibilitatea consultării alegătorilor asupra modului de rezolvare a acestora.7. Conferința cere consiliilor populare să slujească cu abnegație oamenii muncii, să dea dovadă de un dezvoltat spirit de solicitudine, să trateze cu înalt spirit de răspundere și considerație problemele ridicate de aceștia în scrisori și audiențe. Consiliile populare să educe pe toți lucrătorii din aparatul propriu în vederea înțelegerii temeinice a faptului că ei sînt chemați să servească cu devotament poporul. Se impune luarea măsurilor necesare pentru a se pune cu desăvârșire capăt manifestărilor de formalism și birocratism exiștente în munca unor consilii populare.8. Consiliile populare și organele lor executive să manifeste maximum de receptivitate față de propunerile și observațiile cetățenilor, să organizeze înfăptuirea operativă a măsurilor stabilite împreună cu aceștia. O mai mare atenție trebuie acordată imprimării unui caracter concret, de lucru, adunărilor cetățenilor, urmăririi modului în care se înfăptuiesc propunerile oamenilor muncii.
Xîn numele milioanelor de locuitori ai orașelor și satelor, conferința exprimă deplina adeziune și- aprobare față de politica externă a partidului și statului nostru, consacrată cauzei socialismului și păcii în lume, dă o înaltă apreciere contribuției hotărâtoare a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și aplicarea acestei politici, prodigioasei sale activități, pătrunsă de principialitate și spirit revoluționar, desfășurată pe arena internațională în slujba țelurilor socialismului, pentru afirmarea dreptului inalienabil al tuturor popoarelor la libertate și independență, pentru instaurarea unor relații de tip nou, de egalitate și respect reciproc între națiuni, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
★Participanții la conferință asigură conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de la orașe și sate, mobilizați de consiliile populare, vor munci fără preget, cu răspundere pentru a da viață sarcinilor și măsurilor stabilite, pentru a asigura dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților, pentru transpunerea în fapte a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.
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CHEMAREA
Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare

(Urmare din pag. I)țară în curs de dezvoltare și să se ridice în rîndul țărilor cu un nivel mediu de dezvoltare.
Conferința pe țară a președinților consiliilor populare 

adresează consiliilor populare județene, municipale, oră
șenești și comunale, deputaților, întregului popor chema
rea de a acționa cu exigență și hotărîre pentru realizarea 
integrală a obiectivelor planului cincinal și ale Programu
lui privind măsurile suplimentare de dezvoltare economi- 
co-socială a României pină in 1980, pentru a asigura în
florirea și mai puternică a tuturor localităților țării, mer
sul înainte al societății noastre pe calea socialismului și 
comunismului.

Oameni ai muncii din industrie!
Conferința noastră vă cheamă să vă mobilizați toate 

forțele, să puneți in valoare întreaga experiență și elanul 
revoluționar pentru a înfăptui în mod exemplar politica 
partidului de industrializare socialistă, pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan privind creșterea producției 
industriale.

Asigurați ca In fiecare întreprindere să prindă viață in
dicațiile date de secretarul general al partidului la Plenara 
Comitetului Central din 22—23 martie și la Conferința pe 
țară a președinților consiliilor populare de a trece la au- 
toconducerea și autogestiunea unităților economice, de a 
crea toate condițiile pentru creșterea valorii producției nete, 
care exprimă mai direct rezultatele eforturilor proprii, fo
losirea mai bună a potențialului productiv și a materiilor 
prime, utilizarea mai eficientă a timpului de lucru și 
participarea concretă a fiecărui colectiv de muncă la 
crearea resurselor necesare pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii!

Acționați cu fermitate pentru aplicarea la fiecare loc 
de muncă a cuceririlor revoluției tehnieo-științifice, pen
tru folosirea deplină a întregului potențial tehnic și uman, 
perfecționarea organizării producției și a muncii, astfel 
încît acumulările cantitative să se transforme într-o nouă 
calitate în toate sectoarele ! Mobilizați-vă toate forțele 
pentru darea în folosință la termen și înainte de termen 
a obiectivelor aflate în construcție, pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, accelerarea ritmului 
de înnoire și modernizare a produselor, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale ! Faceți totul ca, prin întărirea răs
punderii și exigenței la locurile de producție, prin pro
movarea celor mai înaintate metode de muncă, întărind 
ordinea și disciplina, să îndepliniți integral angajamentele 
suplimentare pe care vi le-ați asumat, pentru progresul 
economic și social tot mai rapid al scumpei noastre pa
trii, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor ! Faceți-vă un titlu de onoare 
din preocuparea permanentă pentru gospodărirea rațio
nală și ridicarea gradului de valorificare a tuturor mate
riilor prime și a materialelor, a surselor de energie și 
combustibil, din introducerea unui regim sever de econo
mii la fiecare loc de muncă !Prin creșterea rolului și răspunderilor consiliilor populare în conducerea activității economico-sociale în profil teritorial să ne aducem întreaga contribuție la realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea economică accelerată a tuturor județelor, să asigurăm realizarea importantului obiectiv ca, pînă la sfîrșitul actualului cincinal, fiecare județ al țării să obțină o producție industrială anuală de cel puțin 10 miliarde lei !

Oameni ai muncii din agricultură!Actualul cincinal va constitui o nouă și importantă etapă în dezvoltarea intensivă și modernizarea producției agricole, în ridicarea eficienței întregii agriculturi. Conferința vă cheamă să munciți neobosit, cu pasiune și spirit gospodăresc, pentru realizarea în condiții exemplare a tuturor obiectivelor stabilite de partid privind dezvoltarea agriculturii în acest cincinal, pentru sporirea producției vegetale și animaliere, pentru obținerea unor producții cu mult superioare celor de pînă acum.
Acționați cu toată hotărîrea în fiecare localitate pentru 

asigurarea atit a produselor agroalimentare necesare fon
dului de stat, cit și consumului populației, inclusiv pentru 
toți specialiștii și ceilalți oameni ai muncii care-și desfă
șoară activitatea la sate. Asigurați prin hărnicia voastră 
înfăptuirea tuturor prevederilor din programele de măsuri 
pentru îmbunătățiri funciare și irigații, pentru dezvoltarea 
producției de plante tehnice, a zootehniei, viticulturii, po- 
miculturii și legumiculturii! Aplicați în mod ferm pro
gramele de sistematizare a teritoriului agricol, folosiți in 
mod gospodăresc pămîntul — bun al întregului popor, 
principalul mijloc de producție in agricultură ! Combateți 
cu toată hoiărirea orice tendință de risipă a fondului fun

ciar și acționați pentru cultivarea întregii suprafețe de 
teren, inclusiv din curțile cooperativelor agricole, ale în
treprinderilor de stat și ale cetățenilor ! întăriți ordinea 
și disciplina, care trebuie să se oglindească într-o nouă 
atitudine față de muncă a tuturor celor ce lucrează în 
agricultură ! Mobilizați toți locuitorii, toate forțele mate
riale și umane pentru efectuarea la timp și în condiții de 
bună calitate a lucrărilor agricole, pentru obținerea unor 
recolte bogate !

Oameni ai muncii din unitățile de 
proiectare și construcții din toate 
județele țării!Un obiectiv important al politicii partidului nostru de creștere continuă a nivelului de trai îl constituie realizarea vastului program de construcții de locuințe și de dotări social-culturale a orașelor și satelor, menit să asigure condiții superioare de viață și civilizație cetățenilor țării.

Conferința vă adresează chemarea să depuneți toate 
eforturile pentru realizarea integrală a planului de con
strucții de locuințe pe întregul cincinal — de peste 1 mi
lion apartamente — prin aplicarea măsurilor stabilite în 
vederea creșterii productivității muncii și sporirea gra
dului de industrializare a construcțiilor, valorificarea cu 
eficiență maximă a dotărilor de care dispun unitățile con
siliilor populare, îmbunătățirea organizării muncii, întări
rea ordinii și disciplinei pe șantiere. Să facem totul ca în 
activitatea lor consiliile populare să-și îndeplinească im
portantele sarcini ce le revin in domeniul construcțiilor de 
locuințe — parte integrantă a programului partidului de 
creștere mai accentuată a nivelului de trai al oamenilor 
muncii !

Acționați cu toată hotărîrea pentru realizarea unor so
luții moderne în proiectarea locuințelor, pentru promova
rea unei arhitecturi naționale, specifice fiecărei zone, care 
să îmbine cît mai armonios utilul cu frumosul, să dea ora
șelor și satelor patriei o înfățișare nouă, demnă de epoca 
socialismului și comunismului.

Oameni ai muncii de la orașe și sate!Actualul cincinal reprezintă o etapă importantă în realizarea obiectivelor amplului program de sistematizare a localităților, menit să asigure crearea unui cadru superior de viață și civilizație pentru toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, apropierea tot mai accentuată a condițiilor de viață ale satului de cele ale orașului.
Să acționăm cu toată perseverența și energia pentru rea

lizarea acestui program de însemnătate națională, pentru 
ridicarea gradului de urbanizare și de civilizație ăl tutu
ror localităților ! Să muncim neobosit pentru a face din 
fiecare comună o puternică unitate administrativă, un 
oraș agroindustrial, care să asigure condiții de muncă și 
de viață tot mai bune pentru toți locuitorii ! Să îndepli
nim exemplar sarcinile ce ne revin pentru folosirea rațio
nală a terenurilor din perimetrele construibile ale locali
tăților, organizarea judicioasă a rețelelor de drumuri și căi 
de transport, pentru ridicarea nivelului general de dotare 
social-culturală a tuturor localităților în vederea creșterii 
standardului de viață și civilizație al poporului ! Să ne 
facem o datorie de înaltă răspundere socială din a asigura 
respectarea cu strictețe a prevederilor privind sistemati
zarea localităților urbane și rurale, a schițelor și detalii
lor de sistematizare, aplicarea întocmai a legislației in do
meniul sistematizării și al disciplinei in construcții, creînd 
în acest fel condițiile necesare accelerării procesului de ur
banizare a tuturor localităților !

Oameni ai muncii din unitățile de 
gospodărie comunală!Pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață tuturor locuitorilor, se cer eforturi sporite din partea consiliilor populare, a fiecărui deputat în vederea realizării programelor de echipare tehnico-edilitară, de gospodărire și înfrumusețare a localităților, de îmbunătățire continuă a transportului în comun, de dezvoltare și diversificare a serviciilor către populație. îndeplinirea în totalitate a prevederilor cuprinse în aceste programe, de a căror realizare consiliile populare răspund în mod direct, constituie o îndatorire de prim ordin a acestora, a tuturor lucrătorilor din unitățile de gospodărie comunală, a cetățenilor înșiși în calitate de beneficiari ai tuturor dotărilor edilitare.

Să asigurăm prin muncă neobosită transpunerea in 
viață a măsurilor stabilite pentru realizarea la timp a 
investițiilor din aceste sectoare de activitate, exploatarea 

și întreținerea dotărilor edilitare, pentru mobilizarea am
plă a maselor de cetățeni la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, pentru crearea unor con
diții de viață superioare ! Să acționăm mai hotărît pen
tru îmbunătățirea continuă a transportului urban de că
lători prin organizarea mai bună a muncii, asigurarea 
funcționării ritmice a tuturor vehiculelor aflate în do
tare, pregătirea personalului calificat necesar, optimiza
rea traseelor și dezvoltarea spiritului de ordine și disci
plină în muncă ! Să asigurăm în toate localitățile înfăp
tuirea programelor proprii de dezvoltare și diversificare 
a serviciilor de gospodărie comunală și locativă, îndeo
sebi a celor destinate întreținerii fondului locativ de stat 
și reparațiilor in construcții pentru populație !

Oameni ai muncii din unitățile co
merciale și prestatoare de servicii!Avem de realizat în acest cincinal un program complex de creștere mai accentuată a nivelului de trai al poporului. De activitatea consiliilor populare, de munca voastră, a tuturor, depinde în mare măsură realizarea în bune condiții a obiectivelor stabilite de partid pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării, pentru dezvoltarea serviciilor solicitate de populație.

Acționați cu întreaga răspundere pentru aprovizionarea 
în bune condiții a populației, pentru realizarea integrală 
a programelor de dezvoltare a serviciilor către populație, 
faceți totul pentru o servire promptă, civilizată a oame
nilor muncii ! Folosiți metode moderne de studiere a 
cererii de consum, de prospectare a ofertei industriei, 
pentru a asigura pe această bază o tot mai bună satis
facere a cerințelor populației de produse agroalimentare 
și industriale ! Extirideți gama serviciilor, asigurați o di
versificare mai mare a acestora, promovați mai hotărît 
formele de comerț moderne, accesibile, care vin în în
tâmpinarea cumpărătorilor !Conferința se adresează totodată consiliilor populare cerin- du-le să acționeze cu mai multă hotărîre și inițiativă pentru dezvoltarea mai puternică Ia sate a activităților industriale, a artizanatului, în vederea folosirii raționale, în fiecare comună, atît a resurselor materiale locale, cît și a întregii forțe de muncă în perioadele cind nu sînt lucrări agricole.

Lucrători din domeniile învățămîn- 
tului, pregătirii cadrelor, culturii 
și sănătății publice!însușindu-și ideile și orientările cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, conferința cheamă pe profesori, învățători, educatori, pe toți activiștii de pe tărîmul muncii politico-educative să acționeze pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului instructiv în școlile de toate gradele, să manifeste o preocupare mai temeinică pentru folosirea cu rezultate superioare a bazei materiale a învățămîntului și culturii.

Acționați în spiritul indicațiilor secretarului general al 
partidului pentru a dezvolta pe baze noi învățământul 
profesional agricol la sate, în așa fel încît fiecare țăran 
să devină un bun cunoscător al metodelor moderne agro
zootehnice, un promotor al noului în agricultură.

Dezvoltați și diversificați activitatea politico-educativă 
de masă, intensificați munca de formare a conștiinței so
cialiste, a omului nou, cu un orizont larg și o temeinică 
pregătire profesională și politică, care să lupte cu pasiune 
și dăruire revoluționară pentru triumful comunismului 
pe pămîntul României ! Folosind din plin condițiile create 
de societate, consacrați-vă întreaga capacitate și pregă
tire profesională pentru buna îngrijire a sănătății oame
nilor muncii, pentru dezvoltarea armonioasă a poporului 
nostru !

Activiști ai consiliilor populare, 
lucrători din aparatul administra
ției locale de stat!Realizarea hotărîrilor istorice stabilite de Congresul al XI-lea șl de Conferința Națională ale partidului, a sarcinilor complexe ce revin fiecărui județ, fiecărei localități prin planul în profil teritorial cere eforturi deosebite din partea consiliilor populare, a deputaților, a tuturor cetățenilor patriei noastre. Cadrul organizatoric existent — expresie a dezvoltării și adîncirii continue a democrației noastre socialiste — asigură participarea tuturor oamenilor muncii la dezvoltarea economico-so- cială a orașelor și satelor, la soluționarea treburilor de stat și obștești, la conducerea întregii societăți.

Să acționăm hotărît pentru a asigura funcționarea în 
bune condiții a acestui cadru, astfel încît conducerea 
județelor, orașelor și comunelor să fie rezultatul gîndirii 
și voinței maselor de cetățeni, al participării lor nemij
locite la dezvoltarea economico-socială a tuturor locali
tăților 1 Să facem totul pentru a da viață îndemnului 
adresat de secretarul general al partidului cu privire la 
creșterea continuă a atribuțiilor consiliilor populare, lăr
girea autonomiei lor, întărirea autoconducerii și autoges- 
tiunii economico-fînanciare a tuturor unităților teritorial- 
administrative !

Acordînd intreaga atenție perfecționării stilului și me
todelor de muncă, de conlucrare democratică cu cetățe
nii, să intensificăm activitatea de educație a întregului 
activ al consiliilor populare in spiritul unei înalte res
ponsabilități în soluționarea cererilor legitime ale oame
nilor muncii, al receptivității față de propunerile și su
gestiile ce le sînt adresate, să acționăm energic pentru 
traducerea lor in viață ! Să milităm consecvent pentru 
întărirea legalității, apărarea proprietății socialiste, ocro
tirea drepturilor cetățenilor, menținerea ordinii publice, 
pentru educarea tuturor oamenilor muncii în spiritul eti
cii și echității socialiste, al respectului față de lege, pen
tru dezvoltarea opiniei de masă împotriva încălcării or
dinii de drept și a normelor de conviețuire socialistă !

Tovarăși si tovarășe!
> > >

Oameni ai munții de la orașe 

si sate!

Conferința noastrâ cheamă consiliile populare, de
putății, pe toți oamenii muncii de pe cuprinsul țării — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — ca, 
în strînsă unitate, să-și manifeste prin fapte hotărîrea de 
a acționa neabătut pentru progresul și înflorirea Româ
niei socialiste.

Ne adresăm femeilor, care reprezintă mai mult de 
jumătate din populația țării, chemîndu-le să participe cu 
intreaga lor pricepere și putere de muncă la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a orașelor și satelor, să-și 
valorifice spiritul gospodăresc in acțiunile de înfrumuse
țare a localităților! Ne adresăm tinerilor de la orașe și 
sate, îndemnîndu-i să se angajeze cu entuziasm, alături 
de toți oamenii muncii, în activitățile productive și ob
ștești, pentru crearea unor condiții tot mai bune de viață 
în toate așezările patriei !

De la tribuna conferinței noastre, secretarul general 
al partidului și președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat consiliilor 
populare — cea mai democratică formă de participare 
a maselor populare la conducerea comunelor, crașeior 
și județelor — chemarea de a ne înzeci eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne stau în față, 
pentru a asigura înflorirea cît mai puternică a tuturor 
localităților țării, pentru ridicarea României socialiste pe 
noi culmi de progres și civilizație !

Să răspundem cu cinste acestei chemări, angajîn- 
du-ne față de conducerea partidului și statului, personal 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, exemplu de abnegație și dăruire revoluțio
nară, că ne vom situa la înălțimea marilor îndatoriri ce 
ne revin, că vom munci neobosit, fără preget, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal. Să ne consacram toate forțele, 
întreaga putere de muncă și creație dezvoltării econo
mico-sociale a tuturor județelor, înfloririi tuturor localită
ților patriei, ridicării bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor !

însuflețiți de cele mai profunde sentimente patriotice, 
strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să înfăptuim — prin 
munca noastră — programul adoptat de Congresul al 
XI-lea și istoricele hotărîri ale Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, să facem totul pentru edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism !
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lucrările simpozionului „Bilanț și perspective 
în activitatea de creație științifică și tehnică de masă“

și ale Plenarei Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie

(Urmare din pag. I)
toare este rodul gindiril clarvăzătoa
re. revoluționare, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. căruia stiinta și 
tehnologia românească îi datorează 
forța actuală creatoare de avuție 
națională, progres economic si civi
lizație.

Referindu-se la Îndeplinirea planu
lui pe 1977. raportul evidențiază 
efectele economice ce se vor obține 
prin aplicarea în producție a rezul
tatelor cercetării științifice si dezvol
tării tehnologice din anii 1976—1977, 
care se exprimă printr-un spor de 
producție de 19,7 miliarde lei. bene
ficii de 2,5 miliarde lei. reducerea 
importurilor cu peste un miliard lei 
valută.

La promovarea progresului tehnic 
In toate ramurile economiei naționa
le un rol important l-au avut insti
tutele centrale de cercetare și acade
miile de stiinte. dintre care se dis
tinge in mod deosebit Institutul 
central de chimie, care a obtinut de 
8 ori consecutiv titlul . de unitate 
fruntașă pe tară. în această perioadă 
s-au înregistrat unele îmbunătățiri 
și in activitatea și stilul de muncă ale 
institutelor centrale de cercetări și 
ale C.N.S.T. S-a întărit rolul acestuia 
in promovarea și aplicarea mai fer
mă a răspunderii colective în îndepli
nirea sarcinilor comune ale cercetării 
științifice, ingineriei tehnologice, pro
ducției și introducerea progresului 
tehnic, prevăzute in planuri, ca și in 
realizarea hotărîrilor și indicațiilor 
conducerii partidului și statului. Sînt 
evidențiate realizările in direcția in
tegrării învățămîntului superior cu 
activitatea institutelor centrale, aca
demiilor de știință și unităților pro
ductive; s-au întărit legăturile 
C.N.S.T., ale institutelor centrale cu 
ministerele și celelalte organe centra
le și locale, precum și cu unitățile 
care realizează efectiv sarcinile de 
cercetare, inginerie tehnologică, pro
iectare și de' introducere a progresu
lui tehnic. S-a îmbunătățit și stilul de 
muncă al conducerii colective a consi
liului, al biroului executiv, mai ales 
prin angajarea mai activă în munca 
curentă a membrilor C.N.S.T. cu acti
vitate directă în cercetare, proiectare, 
producție și învățămînt. prezenta lor 
mai mult pe teren, în unitățile de 
producție.

Ținem să exprimăm calde mulțu
miri tovarășei academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu — șe arată în ra
port — pentru îndrumarea exigentă 
și sprijinul continuu pe care ni-1 
acordă in permanentă, pentru partici
parea nemijlocită la soluționarea pro
blemelor de bază ale cercetării știin
țifice și ingineriei tehnologice.

în raport a fost menționată, tot
odată. existenta unor lipsuri în acti
vitatea consiliului în ceea ce privește 
organizarea și coordonarea activității 
de adoptare și extindere a noutăților 
tehnologice, a rezultatelor creației 
tehnico-științlfice în procesul de pro
ducție. De asemenea, s-a subliniat 
faptul că unele ministere economice 
nu acordă prioritatea cuvenită intro
ducerii progresului tehnic, înnoirii 
permanente a producției.

Relevînd contribuția mișcării de 
creație științifică și tehnică de masă 
la realizarea planului de producție, 
la introducerea progresului tehnic, în 
raport se subliniază că s-a confirmat 
pe deplin înalta încredere a partidu
lui în talentul, capacitatea și puterea 
de muncă ale oamenilor muncii. în 
fruntea acțiunilor de creație tehnico- 
științifică de masă s-au aflat in per
manență muncitorii. Individual sau 
în colective mixte, peste 665 000 de 
muncitori au participat la elaborarea 
unor soluții valoroase, precum și la 
aplicarea și generalizarea în practică 
a unor procedee tehnice originale, de 
mare eficiență economică.

în prima ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea României", în acțiu
nea de creație tehnico-științifică de 
masă au fost realizate peste 40 000 
produse noi și modernizate, 9 490 pro
cedee tehnologice noi și îmbunătă
țite și mai mult de 12 000 sisteme noi 
de conducere și organizare.

în încheierea raportului se men
ționează că sînt asigurate toate con
dițiile pentru sporirea necontenită a 
aportului științei și tehnologiei ro
mânești la înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului nostru de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism.

în continuare, tovarășul Pavel Ște

fan, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a prezentat referatul 
privind contribuția sindicatelor la 
acțiunea de creație științifică și teh
nică de masă desfășurată în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României". Consiliul Central al 
U.G.S.R. — se arată în referat — a 
adoptat un amplu program de măsuri 
privind participarea sindicatelor la 
acțiunea de creație științifică și teh
nică de masă, iar uniunile sindicate
lor pe ramură, consiliile sindicale 
județene, municipale, orășenești și 
comitetele sindicatelor din întreprin
deri au stabilit măsuri concrete me
nite să contribuie la mobilizarea oa
menilor muncii pentru introducerea 
pe scară largă a progresului tehnic 
în producție.

Preocupindu-se de sporirea contri
buției creației științifice și tehnice 
la îndeplinirea planului și a angaja
mentelor asumate de colectivele uni
tăților productive, Consiliul Central 
al U.G.S.R. a îmbunătățit criteriile 
de acordare a titlului de fruntaș în 
întrecerea socialistă pentru munci
tori, ' maiștri,1 tehnicieni și ingineri, 
punînd, ca una din condiții, contri
buția personală adusă la perfecțio
narea produselor, mașinilor, utilaje
lor, tehnologiilor, la creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a lucrărilor, la extinderea activității 
de autoutilare, organizarea supe
rioară a producției și a muncii. 
Acțiunea de stimulare a creației 
științifice și tehnice a produs mu
tații calitative și în activitatea de 
masă în domeniul invențiilor și ino
vațiilor, sporind substanțial numă
rul acestora, precum și eficiența lor 
economică.

în continuare, s-a menționat că 
se are în vedere îmbunătățirea ac
tivității desfășurate de sindicate 
pentru dezvoltarea mișcării de masă 
a inventatorilor și inovatorilor, o- 
rientarea in mai mare măsură a 
preocupării lor in direcția ■ soluțio
nării problemelor de mecanizare și 
automatizare a producției, perfec
ționării tehnologiilor de fabricație, 
dezvoltării autoutilării, tn scopul 
creșterii mai accentuate a producti
vității muncii, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, ob
ținerii de noi materii prime, mate
riale, gospodăririi mai judicioase a 
resurselor de combustibili și energie, 
îmbunătățirii condițiilor de muncă.

în același timp va fi intensificat 
controlul asupra modului cum se 
aplică legislația în domeniul inven
țiilor și inovațiilor, prin consiliile de 
control muncitoresc din întreprinderi, 
prin adunările generale ale oameni
lor muncii, astfel îneît propunerile 
valoroase de invenții șl inovații să 
fie cit mai operativ aplicate în pro
ducție, iar autorii să-și primească 
la timp stimulentele morale și ma
teriale, în raport cu eficiența eco
nomică realizată.

în încheiere, s-a evidențiat faptul 
că, în spiritul hotărîrilor adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie, sindicatele vor acorda în
treaga atenție, in ansamblul măsu
rilor pe care le vor întreprinde, ce
lor care vor contribui în mod direct 
la sporirea beneficiilor întreprinde
rilor, la creșterea eficientei activi
tății productive și asigurarea pe a- 
ceastă cale a ridicării continue a ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Tovarășul Radu Enache, secretar 
al C.C. al U.T.C., a prezentat apoi 
referatul cu privire la aportul tine
retului în activitatea de creație ști
ințifică și tehnică.

U.T.C., s-a evidențiat în referat, 
a acționat și acționează cu consec
vență pentru antrenarea tineretului, 
împreună cu întregul nostru popor, 
la înfăptuirea obiectivelor dezvoltă
rii economico-sociale a patriei in 
cincinalul revoluției tehnico-științi- 
fice și. în acest cadru, la realizarea 
sarcinilor de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introduce
rea progresului tehnic. Avînd în ve
dere că tineretului îi sînt caracte
ristice receptivitatea la nou. cute
zanța și spiritul revoluționar pros
pectiv, în ultimii ani s-a acordat o 
atenție sporită dezvoltării la tineri 
a creativității și a pasiunii pentru 
știință și tehnică.

Congresul al X-lea al U.T.C. a hor 
tărît organizarea, in colaborare cu 
C.N.Ș.T. și ministerele economice, a 
mișcării de masă „Știință-tehnică- 
producție" și a „Concursului de 
creație tehnico-științifică pentru ti
neret", încadrate în acțiunea de sti
mulare a participării maselor la ac

tivitatea de creație științifică și teh
nică. în anul 1977, organele și orga
nizațiile U.T.C. au antrenat aproa
pe 280 de mii tineri muncitori, ță
rani. tehnicieni, ingineri, cercetători, 
elevi și studetiți la activități de 
creație tehnico-științifică. urmărin- 
du-se îndeosebi soluționarea proble
melor ridicate nemijlocit de activi
tatea productivă. în anul trecut, la 
concursurile profesionale și olimpia
dele pe meserii au participat în ca
drul fazei de masă peste 1 150 000 de 
tineri. în mari unități economice, pe 
șantiere ale tineretului si în nume
roase localități au fost create „poli
tehnici muncitorești pentru tineret", 
ca forme proprii ale U.T.C. de cali
ficare si perfecționare a pregătirii 
profesionale a tinerilor.

în referat s-a subliniat, ca un cîs- 
t.ig deosebit de important al preocu
părilor U.T.C. de a traduce în 
viată indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In acest domeniu, faptul că 
problemele creației științifice si teh
nice a tineretului fac astăzi parte din 
patrimoniul de bază al muncii Uniu
nii Tineretului Comunist.

în încheiere s-a subliniat că U.T.C. 
își va intensifica eforturile în scopul 
antrenării mai active a tinerei gene
rații, alături de întregul nostru po
nor. la realizarea obiectivelor cinci
nalului revoluției tehnico-stiintifice 
pentru înfăptuirea exemplară a hotă
rîrilor partidului, a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
tării.

Pe marginea rapoartelor prezentate 
au luat cuvîntul tovarășii Iuliu Furo. 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Dan $u- 
rubescu, directorul întreprinderii mi
niere „Vulcan". Marcel Sîrbu, direc
torul Institutului de cercetări si 
proiectări pentru automatizări. Gheor- 
ghe Groza, maistru la întreprinderea 
„înfrățirea" din Oradea. Pia Bălu. 
directorul Centrului de cercetări si 
proiectări din Slatina. Nicolae Bărbu- 
lescu. directorul Institutului de cerce
tări pentru pesticide. Ion Anton, rec
torul Institutului politehnic din Ti
mișoara. Suzana Gâdea. ministru! 
educației si învătămintului. Marin 
Ivașcu. directorul general al Institu
tului central de, fizică. Iosif Fodor. 
directorul Institutului de cercetări și 
proiectări miniere pentru substanțe 
nemetalifere. Gavrilă Muscă, secre
tar științific al Institutului central de 
chimie. Nicolae Vulcan, directorul 
general al Centralei industriale de 
utilai chimic si rafinării. Ipan 
Gheorghiu, directorul întreprinderii 
de rețele electrice din Bacău. Alexan
dru Gyorgy, maistru la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Clui- 
Napoca. Ion Ceausescu', adjunct al 
ministrului- agriculturii si industriei 
alimentare. Daniel Diaconu. directo
rul Filialei last a Institutului central 
de cercetare, proiectare si directiva-

re în construcții. Vlad Bîibîie. direc
torul institutului „Ion Cantacuzino" 
din București, pioniera Adina Be- 
liovschi de la Școala generală nr. 114 
din București. Ion Crudu. rectorul 
Institutului politehnic din Galați. Va- 
sile Cîmpeanu. secretar al Centrului 
universitar Brașov. Florin Tănăses- 
cu. directorul Institutului de cerce
tări si proiectări pentru industria e- 
lectrotehnică. Gheorghe Turbuț. di
rector al Direcției tehnice din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor. Agripina Fica. director 
adjunct științific la Institutul de cer
cetări si proiectări pielărie si încăl
țăminte.

Vorbitorii au relevat unanim con
tribuția de inestimabilă valoare teo
retică și practică a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la dezvoltarea fără prece
dent a științei si tehnologiei româ
nești contemporane, puternicul sti
mulent pe care inițiativa sa de a 
include activitatea de creație tehni- 
co-stiintifică de masă în Festivalul 
național „Cîntarea României" l-a 
constituit pentru' întreaga activitate 
de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică si de introducere a pro
gresului tehnic în economia naționa
lă. Ei s-au referit pe larg la rezul
tatele obținute în toate ramurile 
economiei naționale în direcția asimi
lării unor produse noi. superioare din 
punctul de vedere al calității si com
petitivității. introducerii în procesul 
de producție a tehnologiilor moder
ne. de mare productivitate, a creș
terii potențialului cercetării prin 
antrenarea unui număr sporit de 
muncitori si cadre tehnice la solu
tionarea celor mai importante pro
bleme tehnice ale unităților produc
tive.

Participanții la dezbateri au subli
niat iustetea orientărilor date de 
Congresul al Xl-lea și Conferința 
Națională ale partidului cu privire la 
rolul ce revine științei si tehnologiei 
în solutionarea obiectivelor de bază 
ale înfăptuirii programului de dez
voltare economico-socială a tării. 
Participanții au adresat cele mai 
calde mulțumiri conducerii partidu
lui si statului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru sprijinul 
statornic acordat cercetării si ingi
neriei românești, pentru condițiile 
create afirmării plenare a acestor 
activități, și s-au angajat. în numele 
colectivelor pe care le reprezintă, să 
depună toate eforturile pentru înfăp
tuirea obiectivelor mobilizatoare ce 
stau în fata cercetării științifice în 
acest cincinal, pentru transpunerea 
neabătută in viată a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu .transformarea științei și teh
nologiei într-o autentică forță de pro
ducție. să-și sporească necontenit 
aportul la dezvoltarea economico-so
cială în ritm accelerat a României 
socialiste.

Din „Expoziția naționala a

Dintre numeroasele realizări aflate în „Expoziția națională a creației 
științifice și tehnice" prezentăm azi AUTOPOMPA DE BETON CU CEA 
MAI MARE ÎNĂLȚIME DE POMPARE A BETOANELOR (fotografia din 
stingă). Față de utilajele similare anterioare, noul produs, fabricat la Cen
trala de mecanizare a construcțiilor industriale — Uzina București, înlo
cuiește munca a 35 de oameni pe schimb și reduce costurile de producție 
cu circa 570 000 lei/an. în fotografia din dreapta înfățișăm NOUL SISTEM

Scurt, scurt, 
dar nu

și superficial!
De la Consiliul popu

lar al județului Olt am 
primit zilele trecute un 
răspuns care se vrea 
concis, dar în realitate 
vădește lipsă de răs
pundere. îl redăm in 
întregime, pentru edi
ficare. „Referitor la 
scrisoarea înregistrată 
la nr. 31 554/5/1978, vă 
facem cunoscut că as
pectele sesizate au fost 
reale și in consecință 
s-au luat măsuri de 
remediere, prin or
ganul de specialitate 
I.J.G.C.L. Olt — secția 
Balș". Desigur, dacă în 
scrisoarea la care se 
referă răspunsul citat 
ar fi fost vorba despre 
liDsa briliantelor de la 
giuvaergerie. ar mai 
fi mers. Dar. după cum 
vom vedea, scrisoarea 
semnala deficiente se
rioase în domeniul gos- 
oodăririi orașului Bals. 
iar laconicul răspuns, 
departe de a fi la o- 
biect. constituie și o 
altă încălcare a nor
melor în vigoare : 
rea privind termenul. 
(Scrisoarea a fost tri
misă de redacție la 6 
ianuarie a.c„ iar răs
punsul a sosit abia la 
25 martie).

Iată acum, tinind 
seama de răspunsul 
primit, si problemele 
semnalate de cititor, 
„în micuțul orășel in 
care trăim. Bals. ar 
trebui să existe mai 
multă grijă fată de 
condițiile create celor 
ce contribuie în mod 
direct la realizarea 
sarcinilor de produc
ție, la dezvoltarea eco
nomică a județului...". 
Și, mai departe : 
„Locuim în blocurile 
L 2 și L 3, zona N. 
Bălcescu. De la 
început am avut pro
bleme cu apa care 
ne vine pe conducte, 
dar si cu... apa mine
rală" (problemă ce nu 
este, bineînțeles, de 
competenta I.J.G.C.L. 
care, după precizarea 
din răspuns, ar fi „re
zolvat" cele sesizate — 
n.r.). „Probleme. se 
arată în continuare, 
sînt si cu Încălzirea. 
Șanțul, a rămas . (un 
sânt mare, făcut pe 
lingă blocuri, pentru 
detectarea pierderilor 
pe conductă — n.n.).
dar căldura e tot pe 
sponci... Resturile me
najere sint depozitate 
intr-o împrejmuire 
neacoperită — între 
blocurile L2 și L3 — 
și vara emană miro
suri greu de suportat... 
Noi am sesizat și în 
alte rînduri forurile 
județene, dar anche

tele s-au finalizat în 
birouri".

Potrivit răspunsului, 
„aspectele sesizate au 
fost reale", dar moda
litatea concretă de 
soluționare a lor. mă
surile adoptate sînt 
învăluite în afirmația 
generală „s-au luat 
măsuri".

Asa stind lucrurile, 
răspunsul primit este 
cel puțin nesatisfăcă
tor. Așteptăm deci ca 
viitoarea scrisoare să 
arate cum a fost 
rezolvată sesizarea, cu 
respectul si spiritul 
de răspundere impuse 
de recenta hotărire 
adoptată de C.C. al 
P.C.R.

Gospodărirea 
comunală 

și centralele 
termice

O scrisoare adresa
tă redacției de asocia
ția locatarilor din car
tierul „Hipodrom" din 
Sibiu arăta că situația 
centralelor termice 
ale blocurilor este ne
corespunzătoare. Or
ganizarea activității 
acestora nu este efi
cientă. oamenii înca
drați nu au pregătirea 
profesională necesară, 
în stare să asigure ex

ploatarea corectă a 
cazanelor. a instalații
lor. să efectueze cu 
competentă reparații
le. atît pe rețele cit si 
de locuințe. Dorim o 
normalizare a relații
lor între administrato
rii asociațiilor de lo
catari — se afirma în 
încheierea sesizării — 
si sectorul operativ de 
exploatare si întreți
nere a centralelor ter-

Noi magazine ale cooperației de consum
Dezvoltarea coope

rației de consum din 
județul Covasna este 
ilustrată și de nu
mărul unităților sale 
comerciale, amplasa
te îndeosebi în mediul 
rural, care se ridică 
în prezent la 480. în 
anul trecut, au fost 
date In folosință 7 o- 
biective noi, printre 
care un Supercoop la 
Covasna. Aici există 
raioane pentru mărfuri 
alimentare. electro
tehnice. confecții, tri
cotaje. galanterie, cos
metice. Amintim, de 
asemenea, supermaga- 
zinele din localitățile

Brăduț și Cătălina, 
magazinele universale 
din Poian si Lemnla 
de Sus. în decursul 
aceluiași an au fost 
modernizate si dotate 
cu mobilier si utilaje 
noi 38 de unități co
merciale și de alimen
tație publică. Ca ur
mare. volumul desfa
cerilor a crescut. în a- 
ceste unități, cu apro
ximativ 25—30 la sută. 
Printre unitățile repre
zentative ale coopera
ției de consum din ju
dețul Covasna se nu
mără : „Complexul
Rozelor" din Tg. Secu

iesc (magazine pentru 
textile si încălțăminte, 
librărie, cofetărie, un 
restaurant cu linie de 
autoservire). precum 
și unitatea de prezen
tare a mobilei din 
Ozun, Complexul tu
ristic Covasna. Hanul 
Bretcu-Oituz etc.

Acțiunea de dezvol
tare și modernizare a 
rețelei continuă. în 
cursul acestui an. vor 
fi date în folosință 
magazine moderne la 
Vîrghiș. Doboseni. 
Ozun si altele.

în fotografie : Hanul 
Bretcu-Oituz.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Muzică populară.

în jurul orei 10,30 transmisiuni di
recte î

Cu prilejul Inaugurării» in prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, șl a 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a lu
crărilor de construcție a Com
plexului hidroenergetic Turnu Mă
gurele—-Nîcopole

16,00 Telex.
16,05 Matineu de vacanță : Film serial : 

„Robinson Crusoe" — producție a 
studiourilor engleze. Episodul I.

16.40 Curs de limbă germană.

17,10 Moment folcloric.
17.20 Atenție la... neatenție.
17.40 Muzica în imagini. Emisiune de ac

tualitate muzicală.
18.20 Telecronica pentru pionieri.
18.40 Tragerea pronoexpres.
18.50 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Săptămîna științei și tehnicii ro

mânești.
20.15 Noi, femeile ! Emisiune despre ro

lul femeii în societatea noastră so
cialistă.

20,45 Telecinemateca : ,,Pe chei". Pre
mieră pe țară. Producție a studiou
rilor americane.

22.20 Telejurnal.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Desene animate.
20,25 Studio T’78.
20.50 Treptele afirmării. Studenți ai Con

servatorului „C. Porumbescu",
21.15 Telex.
21.20 Tribuna TV. (reluare).
21.40 închiderea programului.

creației științifice și tehnice"

ȘI TEHNOLOGIA DE SUSȚINERE A GALERIILOR DE MINA CU PA
NOURI PREFABRICATE DIN BETON ARMAT, creație tehnică a oamenilor 
muncii de la Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune 
Petroșani și întreprinderea de utilaj minier Rogojelu. Prin mecanizarea 
complexă a procesului de susținere a lucrărilor miniere se asigură creșterea 
productivității muncii în subteran și, implicit, a vitezei de înaintare cu 
peste 25 la sută.

să funcționeze bine, 
cu randament cores
punzător. în prezent, 
exploatarea centrale
lor termice este orga
nizată pe formații zo
nale. cuprinzînd per
sonal calificat si au
torizat. Șefii formații
lor sînt tehnicieni, ab
solvenți ai școlii me
dii tehnice sau nostli- 
ceale. care not înde
plini funcții tehnice si

formațiilor. delegații 
I.J.G.C.L. si ai consi
liului popular munici
pal.

Apelul tinerilor— 
recepționat 

prompt
La Revărsarea, sat 

subordonat orașului 1- 
saccea, din județul

mice. ce tine de 
I.J.G.C.L. De aseme
nea. problemele pe 
care le ridică sectorul 
de termoficare, să nu 
mai fie lăsate în sar
cina administratorilor 
blocurilor, ci să fie 
preluate de oameni 
competenti. care să-și 
facă datoria cum tre
buie.

Din răspunsul pri
mit de la Consiliul 
popular al municipiu
lui Sibiu rezultă că 
cerințele exprimate în 
scrisoare au fost în 
mare parte satisfăcu
te : s-au luat măsuri 
pentru ca centratele 
termice din municipiu

administrative. Pentru 
buna întreținere si 
funcționare a centra
lelor. în subordinea 
sectorului există echi
pe specializate de in
stalatori si electri
cieni. școlarizați spe
cial pentru a putea 
îndeplini sarcini de 
reparare. întreținere 
si bună funcționare a 
centralelor termice.

Pentru urmărirea 
consumurilor de com
bustibil si energie e- 
lectrică, în centralele 
termice sînt afișate 
grafice de reglare a 
temperaturii — In 
funcție de temperatu
ra exterioară — care 
sînt controlate de șefii

Tulcea, activitatea cul- 
tural-educativă este ra 
și inexistentă — se re
lata într-o scrisoare a- 
dresată redacției noas
tre de tineri din lo
calitate. Toți ne stră
duim să îndeplinim 
sarcinile ce ne revin, 
majoritatea locuitorilor 
satului reprezentînd-o 
noi. cei de vîrstă tî- 
nără : în schimb, co
mitetul U.T.C.. consi
liul popular nu ne a- 
jută să organizăm ac
tivități culturale și 
sportive pentru a pe
trece timpul liber cît 
mai util.

In scrisoare se arăta 
apoi că „sînt condiții 
să se organizeze un

club al tineretului, 
gazdă a unor activități 
antrenante, să se în
ființeze echipe sporti
ve și de dansuri, să 
fie prezentate filme, 
manifestări tinerești, 
pentru a ieși din lîn- 
cezeala care domnește 
acum la Revărsarea 
in domeniul muncii 
cultural-educative".

Apelul tinerilor, lan
sat prin această scri
soare, a fost recepțio
nat prompt și cu răs
pundere de Comitetul 
județean Tulcea a! 
P.C.R. Pentru a anali
za problemele din se
sizare și a lua măsuri 
corespunzătoare în în- 
tîmpinarea dorințelor 
tinerilor, un secretar 
al comitetului județean 
de partid s-a deplasat 
la fata locului. în răs
punsul trimis redac
ției se precizează că. 
în urma verificării 
făcute. a reieșit că 
problemele sesizate au 
fost reale. O bună pe
rioadă de timp cămi
nul cultural a fost în 
reparații, motiv pentru 
care nu s-au puiuț 
organiza spectacole si 
alte activități. în Dre- 
zent. "ăminul dispune 
de o sală pentru 
spectacole de film și 
cuitural-artistice. de 
două săli pentru orga
nizarea unor activități 
de club și cultural- 
dislractive. S-au luat 
măsuri pentru dotarea

lui cu jocuri de șah, 
masă de tenis, aparatu
ră audiovizuală. Con
siliul popular orășe
nesc, împreună cu 
ceilalți factori locali, a 
stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea conți
nutului manifestărilor 
cultural-educative, în 
scopul satisfacerii ce
rințelor spirituale ale 
cetățenilor, îndeosebi 
ale tineretului.

Ripostă fermă 
abuzurilor

Pe șase pagini, cu
prinzînd fapte și date 
concrete, autorul unei 
scrisori trimise „Scîn- 
teii" sesiza că, de la 
o vreme, președintele 
C.A.P. Agigea nu mai 
are în preocupările lui 
dezvoltarea și prospe
ritatea unității In frun
tea căreia a fost ales. 
Dimootrivă, el comite 
abuzuri în dauna și 
pe seama intereselor 
obștești, ale coopera
torilor. urmărind doar 
avantaje pentru sine. 
Comportarea lui mo
rală este, de aseme
nea, de neinvidiat. Ex- 
primindu-și convinge
rea că vor fi luate 
măsuri, autorul scri
sorii dorea să afle în 
coloanele ziarului nos
tru rezultatul cercetă

rilor. îi satisfacem 
dorința publicînd răs
punsul U.J.C.A.P. Con
stanța. în urma veri
ficărilor efectuate, se 
arată în răspuns, a 
rezultat că sesizarea 
este întemeiată. în ul
tima perioadă. Letu 
Nicolae. în calitate de 
președinte a! C.A.P. 
Agigea, a comis unele 
abateri de la etică, 
continuînd apoi și cu 
unele abuzuri care au 
dus la prejudicierea 
unității și chiar a U- 
nor membri coopera
tori. S-a analizat acti
vitatea lui. ca urmare 
a abaterilor comise, in 
cadrul comitetului o- 
rășenesc de partid 
Techirghiol. al cărui 
membru este ; cu 
care prilej a fost sanc
ționat cu „vot de 
blam cu avertisment". 
La adunarea generală 
pentru dare de seamă 
și alegeri, cooperatorii 
nu l-au mai ales. în- 
locuindu-1 cu un alt 
cadru, corespunzător.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că pentru unele fapte 
au fost sesizate orga
nele de urmărire pe
nală, care acționează 
în prezent conform 
legii. Deci, N. Letu 
urmează să dea soco
teală șl tn fata legii.

Neculal ROȘCA
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De-ale 
berzelor

Locuitorii comunei de munte 
Rîul Sadului (județul Sibiu) au 
fost de curînd martorii unui fe
nomen rar intîlnit. După-amia- 
ză, spre prundurile rîului Sadu, 
care traversează comuna, au 
coborît din înalturi, ca un nor 
învolburat, peste o mie de 
berze. Frinte de' oboseală, ber
zele au rămas parcă țintuite lo
cului. După o noapte de odihnă, 
a doua zi, de cum s-au ivit 
zorile, și-au luat zborul. Se
cretarul Asociației județene a 
vînătorilor și pescarilor Sibiu, 
Ion Băluț, aflat întîmplător la 
fața locului in ziua aceea, ne-a 
furnizat următoarea explicație : 
în timpul traversării munților, 
uriașul stol de berze a întîmpi- 
nat mari greutăți de zbor din 
cauza ceței dense. Ele au făcut 
un scurt popas intr-un loc stră
bătut de curenți de aer cald. Și 
încă o curiozitate : deși nevătă
mată, una din berze a preferat 
să rămînă. totuși pe prundurile 
rîului Sadu. Poate ca un semn 
de mulțumire pentru liniștea 
asigurată de localnici în noaptea 
șederii suratelor sale pe aceste 
meleaguri. Poate ca o amintire 
despre acest fenomen nemaiin- 
tîlnit prin părțile locului.

Socoteala 
din tirg

— Ia căluțul, neamule ! Ia chi
lipirul ! Care-l iei. care-l vrei ? 
E un zmeu, face cit trei...

Strigătele vinzătorului i-au 
scos din casă pe cîțiva din locui
torii comunei Negru Vodă, ju
dețul Constanța. S-a găsit 
repede și un amator de chilipir. 
Dar cumpărătorului nu-i trebuia 
decit calul, nu si căruța, iar vin- 
zătorul — Petre Hirdău din sa
tul Casicea — fiind grăbit, n-a 
mai stăruit, A vindut calul, iar 
căruța a lăsat-o de izbeliște, in 
mijlocul drumului. N-a apucat 
să-și numere bine banii, că s-a 
și pomenit la miliție, de unde a 
ajuns direct în fata instanței de 
judecată, pentru a da socoteală 
nu numai pentru calul si căruța 
pe care le furase de la un gos
podar, ci și pentru alte bunuri 
sustrase de la diferiți consăteni. 
Drept care, cinci ani de-acum 
încolo, 
la nici

Hirdău n-o să mai apară 
un tirg...
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La
CU 
de

drum 
omul
omenie
pornești cu graba...Cind . . .

intilnești cu zăbava 
iește o veche și înțeleaptă zi
cală. Tîlcul ei s-a adeverit și in 
cazul Ioanei S., din Stoenești, 
județul Vîlcea. Coborind din 
tren la Alba lulia, ea s-a grăbit, 
să prindă autobuzul. Din grabă, 
a uitat în compartiment poșeta 
cu actele, 
mii și o 
bani. In 
călătorise 
din satul 
timbru (Alba).
uitată de grăbita călătoare, a 
luat-o și a predat-o imediat la 
postul de miliție din gara Sin- 
timbru. Intre timp, mare necaz 
pe Ioana S„ observînd lipsa po
șetei. Dar. după citeva zile, a- 
junsă acasă, la Stoenești, i-a ve
nit inima la loc. Șeful postului 
de miliție i-a înminat poșeta cu 
tot ce se afla in ea. Cu gind de 
mulțumire la cel care i-o găsise. 
Ioana S. și-a adus aminte și 
o altă înțeleaptă zicală : 
drum cu omul de omenie, 
ieși în pagubă.

te 
gră-

două librete de econo- 
insemnată sumă de 
același compartiment 
si Vasile Mirza-Cilic 
Galtiu, comuna Sîn- 

Văzînd poșeta

Racul si... 
contorul 
electric

!
I
!
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de 
La 
nu

I

plac
Dar 

studiat

Nu se știe cît de mult ii 
lui Gheorghe Țugui racii, 
cert este faptul că le-a 
cu atentie mersul, de vreme ce 
l-a experimentat la... contorul 
de energie electrică de la locu
ința sa de pe strada Trandafiri
lor din Tulcea. Numai așa se 
explică de ce la ultima „ci
tire", indexul aparatului a- 
răta 1004, deși la citirea 
anterioară arătase... 2 640. Și 
unde mai pui că dumnealui, 
Țugui, avea în casă destule apa
rate electrice și becuri care nu 
mergeau cu vînt. chiar dacă via
turile dinspre Dunăre și Deltă 
n-au lipsit in această perioadă. 
Lucrurile s-au lămurit. Prin 
meștereli numai de el știute, cu 
cit 
cu 
ca 
de 
teste.

consuma mai multă energie, 
atit contorul mergea înapoi, 
racul. Fapta se cheamă furt 
curent electric. Acum plă-

Ca frații?
De cind e lumea lume, fratele 

mai mare îl învață pe cel mic. 
Important este ce anume îl în
vață. Gheorghe Sîrbu din Alba 
lulia. care se lăsase de meseria 
pe care o avea la întreprinderea 
județeană de constructii-montaj. 
trindăvea cîtu-i ziulica de mare. 
Cind a primit vizita fratelui său. 
elev la un liceu, s-a bucurat : 
„Bine că ai venit pe la mine — 
i-a spus el. Cum te-am ajutat 
eu cind 
ajuți si 
pe care 
fratelui ...... ........ . ............
curat. ..învățat" de fratele mai 
mare, cel mic a început să sus
tragă din magazine alimentare 
sacoșele cumpărătorilor. Cu ba
nii astfel ciștigați. fratele 
mare si rău a ținut-o tot 
chefuri, vină în ziua cind 
mic a fost prins. Probabil 
cele întîmplate îi vor fi de 
vățătură.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

erai tu mic. asa să mă 
tu acum". Dar ajutorul 
l-a pretins Gheorghe, 

mai mic. loan, era furt

cel 
in 

cel 
că 

în
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

MAPUTO
Am aflat de știrea privind inundațiile din nordul Mozambicului, care 

au cauzat pierderi de vieți omenești și importante pagube materiale po
porului mozambican.

îmi exprim încrederea că poporul prieten 
jurul partidului FRELIMO, sub conducerea dv„ 
țile apărute și să înlăture urmările nefaste ale

mozambican, strîns unit în 
va reuși să învingă greută- 
inundațiilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, marți la 
amiază, pe Nikolai Anisimovici Scio- 
lokov. ministrul afacerilor interne al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită în 
tara noastră.

In timpul întrevederii s-au eviden
țiat cu satisfacție bunele relații e- 
xistente între Republica Socialistă

România si Uniunea Sovietică, s-au 
abordat aspecte ale dezvoltării cola
borării si cooperării dintre cele două 

In diverse domenii de activitate, 
participat Teodor Coman. mlnis- 
de interne.
luat parte V. I. Drozdenko, am-

tăiri
A

irul
A

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Primind amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
naționale a țării mele, doresc să transmit Excelenței Voastre mulțumirile 
mele cele mai sincere, precum și cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere mesajul de felicitări și bune urări pe care ați 
avut amabilitatea să mi-1 adresați cu ocazia confirmării mele ca prim-ministru.

Acest semn de atenție care reflectă relațiile de prietenie existente intre 
cele două țări ale noastre m-a mișcat profund. Vă mulțumesc din toată 
inima.

Guvernul Republicii Senegal acordă o deosebită atenție dezvoltării 
armonioase a cooperării senegalezo-române.

Cu înaltă considerațiune,
ABDOU DIOUF

Primul ministru al Guvernului
Republicii Senegal

Primiri la Consiliul de Miniștri
arășul Cornel Burtică, vice- 
ninistru al guvernului, minis

trul <. imerțuiui exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
marți, pe Masashi Isano, președin
tele părții japoneze în Comitetul e- 
conomic mixt româno-japonez, care 
participă la lucrările celei 
sesiuni,a acestui organism.

Cu acest prilej au fost 
probleme privind evoluția

★
Marți dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, _a pri
mit delegația de Ia „Export 
Guarantee Department11 din 
Brltanie, condusă de K. W. 
Till, subsecretar de stat, care 
in țara . noastră la invitația 
Române de Comerț Exterior.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor financiar-bancare dintre Româ
nia și Marea Britanie.

de-a V-a
discutate 
relațiilor

Credits 
Marea 
Cottc- 

se află 
Băncii

economice dintre România și 
nia, posibilitățile și măsurile 
impun în vederea dezvoltării 
versificării în continuare a schim
burilor comerciale, a cooperării bi
laterale și pe terțe piețe între fir
mele japoneze și întreprinderile ro
mânești de comerț exterior.

A luat parte Junji Yamada, amba
sadorul Japoniei la București.

*
A fost de față Reginald Louis Se- 

conde, ambasadorul 
la București.

Japo- 
ce se 
și di-

Marii Britanii

In timpul șederii 
oaspeții britanici au 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Banca Națională, Banca Română de 
Comerț Exterior, 
„Tehnoimportexport", 
biective economice.

în țara noastră 
avut convorbiri

întreprinderea 
au vizitat o-

(Agerpres)

Recepție oferită
statului

de ambasadorul 
Israel

Convorbiri româno-algeriene
Marți dimineața, tovarășul 

Burtică, viceprim-ministru al 
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le. a primit delegația parlamentară 
algeriană, condusă de Layachi Ya- 
ker. vicepreședinte 
Populare Naționale a 
geriene Democratice 
care se află în tara 
vizită de prietenie.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru cursul ascendent 
al relațiilor economice româno-alge
riene. precum și dorința comună de

Cornel 
guver-

al Adunării 
Republicii Al- 
și Populare, 
noastră într-o

a dezvolta si diversifica în continua
re cooperarea reciproc avantajoasă in 
sectoare de interes comun.

La întrevedere au participat Petre 
Brâncuși, deputat în Marea Adunare 
Națională, și ambasadorul României 
la Alger. loan Lăzărescu.★

In aceeași zi. delegația parlamen
tară algeriană, însoțită de tovarășul 
Ioan Ceterchi, președintele Consiliu
lui legislativ, a vizitat întreprinderea 
de mașini grele București.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Progresului și Socialismului din Maroc

Marți a sosit In Capitală delegația 
Partidului Progresului și Socialismu
lui din Maroc, condusă de tovarășul 
Aziz Belal, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cronica

Cu prilejul vizitei în 
a ministrului afacerilor 
statului Israel, Moshe Dayan, amba
sadorul acestei țări la București, Aba 
Gefen, a oferit, marți seara, o re
cepție.

țara noastră 
externe al

Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, alte per
soane oficiale române.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la București.

La sediul Asociației de Drept In
ternational si Relații Internaționale 
a avut loc marți o masă rotundă în 
cursul căreia Clifford Hackett, con
silier în Congresul american, a vor
bit despre „Rolul Congresului în for
mularea politicii externe a Statelor 
Unite ale Americii".

Au luat parte profesori universi
tari. cercetători, funcționari ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, repre
zentanți ai presei centrale si studenți.★

In cadrul planului de colaborare 
culturală între țara noastră și Polo
nia, a sosit in Capitală colectivul 
Teatrului „Powszechny" din Varșo
via. Turneul cuprinde patru specta
cole, care vor fi prezentate în sălile 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra". 
în sala Studio, artiștii oaspeți vor in
terpreta piesa „Afacerea Danton" de 
Stanislawa Przybyszewska, în regia 
lui Andrzej Wajda. Sala din bd. 
Schitu Măgureanu va găzdui specta
colele cu piesa „Barbarii" de Maxim 
Gorki, pusă în scenă de Aleksander 
Bardini.

Cu prilejul turneului, marți a avut 
loc la Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", o conferință de presă în ca
drul căreia directorul teatrului polo
nez, Zygmunt Htibner, și-a exprimat 
bucuria că acest colectiv poate pre
zenta cîteva spectacole din reperto
riul său, profilat îndeosebi pe dra
maturgia contemporană, în România,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

AZI, LA FOTBAL
ARGENTINA

„DACIADA66 o competiție pentru toți
ROMÂNIA

Amatorii de fotbal din Buenos 
Aires, precum și specialiștii de aici 
așteaptă cu cel mai viu interes me
ciul pe care selecționata Argentinei, 
aflată în plină perioadă de pregătire 
pentru campionatul mondial. îl va 
susține miercuri seara cu echipa 
României.

Aceasta va fi pentru gazde a 5-a 
partidă de verificare după cele cu 
Uruguayul (0—0), Peru (2—1 si 3—1). 
Bulgaria (3—1).

Antrenorul Cesar Menotti a decla
rat că speră ca formația română să 
fie un bun sparring-partener care să 
solicite echipa argentiniană din 
punct de vedere fizic și tactic, și să 
permită o apreciere a potențialului 
său de joc. acum cu mai puțin de 
două luni înainte de startul „Cupei 
mondiale". Iată și cele două forma
ții probabile : România : Răducanu. 
Cheran. Sâtmăreanu. Ștefănescu. 
Yigu, Romilă. Dobrin. Iordănescu.

icescu. Dudu Georgescu. Rădu- 
cu. Argentina : Ubaldo Fillol. 

agnanini, Luis Galvan, Passarella. 
l'arantini. Ardiles. Gallego. Valencia. 
Houseman. Luque, Ortiz.

NEAMȚ :
5 000 de participanți 

într-o singură zi
Peste 5 000 de sportivi din munici

piul Piatra Neamț — muncitori de pe 
platforma chimică Săvinești, con
structori, meșteșugari, elevi și pio
nieri — s-au prezentat duminică la 
startul ediției de vară a „Daciadei“. 
La început, pe stadionul „Ceahlăul" 
din localitate a avut loc o demon
strație a sportului de masă, unde 
și-au dat intîlnire numeroase disci
pline sportive. Apoi, pe terenu
rile de la ștrandul tineretului s-a 
desfășurat crosul de debut al edi
ției de vară a „Daciadei", la star
tul căruia au fost prezenți peste 
2 300 de tineri. De asemenea, în Sala 
sporturilor „Ceahlăul", 500 de copii, 
constituiți intr-un veritabil arfsamblu 
de gimnastică, au oferit publicului 
exerciții deosebit de aplaudate, în 
timp ce pe terenurile în aer liber ale 
complexului sportiv s-au desfășurat 
meciuri de handbal și tenis de cîmp.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

toate localitățile din județ dispun as
tăzi de terenuri simple de sport ; 
într-o serie de școli (nu puține la 
număr) au fost amenajate sau îmbu
nătățite terenuri, bituminizate, de 
handbal, baschet, volei.

Amploarea pe care mișcarea spor
tivă de masă o cunoaște în ultima 
vreme in județ, coroborată cu darea 
în folosință la Tg. Mureș a sălii poli
valente si finalizarea în perspectivă 
a altor obiective sportive de interes 
— patinoarul artificial, baze sportive 
în aer liber cu pistă de tartan și te
renuri de volei și handbal, grup de 
atletică grea și bazin acoperit — ne 
fac să anticipăm, progrese corespun
zătoare si în activitatea sportivă de 
performantă.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Selecționata olimpică 
întîlnește echipa bulgară 

Siiven
Așa cum s-a mai anunțat, selecțio

nata olimpică de fotbal continuă — 
în această perioadă de întrerupere a 
campionatului — pregătirile în comun 
și partidele de verificare. După ce 
duminică a jucat la Timișoara (1—0 
cu Poli), astăzi întîlnește la Bucu
rești echipa Siiven (locul VI în prima 
divizie a campionatului bulgar). Me
ciul este programat pe Stadionul Re
publicii, începind de la ora 16.

Lotului nostru folosit la Timișoara, 
antrenorii Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller i-au adăugat acum și doi 
fotbaliști remarcați in divizia „B“ : 
extrema stingă Manea (Rapid) și fun
dașul central Nicolae (Gloria Bu
zău).

® PREMIILE OSCAR.
La Hollywood s-a desfășurat 
tradiționala ceremonie a decer
nării premiilor Oscar pentru 
cele mai remarcabile realizări 
pe tărimul cinematografic in 
cursul anului trecut. Premiul 
pentru cel mai bun film ameri
can a fost 
„Annie Hali", 
destinul unei 
lea spinoasă 
propriei personalități, 
a mai 
tincții :
și cel pentru scenariu (ambele 
atribuite lui Woody Allen, cu- 

/ noscut și ca unul din cei mai 
buni actori comici ai ecranului 
american) și premiul pentru cea 
mai bună interpretă (Diane 
Keaton). Cel mai bun actor al

decernat 
care 
femei 
a identificării 

Filmul 
întrunit trei alte dis- 
premiul pentru regie

peliculei 
tratează 
pe ca-

MUREȘ:
Bază trainică 

viitoarelor 
performanțe

„Daciada" se bucură de o largă 
audiență în rîndul tinerilor din sa
tele și orașele județului Mtu-eș. Este 
suficient să subliniem doar faptul că 
numai la ediția de iarnă, recent în
cheiată, a fost înregistrată o partici
pare fără precedent : întrecerile de 
șah, schi, sanie, tenis de masă — ca 
și cele de popice, baschet sau handbal 
— s-au bucurat de participarea a 
180 000 de tineri — muncitori, pio
nieri, elevi, studenți. Desfășurate 
după un calendar- riguros întocmit, 
întrecerile continuă, bucurindu-se de 
aceeași masivă participare.

De la declanșarea competiției au 
fost amenajate — prin participarea 
entuziastă a mii si mii de tineri — 
zeci de terenuri de sport. Practic,

anului a fost proclamat Richard 
Dreyfuss, pentru rolul său din 
filmul „The Goodbye Glrl“ 
(Fata de la care iți iei rămas 
bun). Filmul știlnțifico-fantas- 
tic „Războaie printre aștri", care 
a înregistrat cel mai mare suc
ces de casă din istoria 
a șaptea arte, a primit 
pentru efecte speciale, 
celelalte distincții se

celei de 
premiul 
Printre 

remarcă 
premiul pentru cea mai bună 
interpretă a unui rol secun
dar feminin, acordat actriței 
britanice Vanessa Redgrave și 
premiul pentru cel mai bun 
interpret al unui rol secun
dar masculin, decernat actorului 
Jason Robards — ambii pentru 
„Julia". în fine, premiul pentru 
cel mai bun film străin a fost 
obținut de pelicula franceză

Simbolul caișilor înfloriți
daptate la condițiile locale, 
precum și creșterea de ani
male de înaltă productivi
tate. Complexul și-a creat 
în decursul anilor o temei
nică bază materială, dispu- 
nind în prezent de un bo
gat parc de tractoare și 
mașini agricole, de utilaje 
pentru irigat. O realizare 
însemnată o constituie uni
tățile de prelucrare a pro
ducției vegetale și animale. 
In prezent, accentul se pune 
pe ridicarea gradului de 
concentrare a producției, pe 
seama unei noi baze teh- 
nico-materiale, specializate 
în prelucrare industrială. 
Toate acestea sînt facilitate 
de existenta în unitate a 
unui însemnat detașament 
de specialiști, avînd un 
înalt grad de pregătire 
profesională și îndelungată 
practică în producție.

Gazdele ne-au arătat un 
original „rachetodrom" care 
se zărește de la distanță. 
De acolo se „bombardează" 
norii purtători de grindină.

— Pe vremuri, 
tea grindina, i 
popa din satul 
slujească — ne 
da. Acum dăm 
rachetodrom și 
popă nu-1 mai 
meni. Am învins nu numai 
grindina, ci și seceta. Iri
găm.

De altfel, Bulgaria se si
tuează la loc de frunte între 
țările europene în ceea ce 
privește suprafața irigată. 
Sînt în construcție noi mari 
sisteme de irigare — la 
„Sredna Tungea", la Ruse, 
la Vinița... Țara dispune de 
2 100 lacuri de acumulare, 
cuprinzind 5,5 miliarde mc 
apă de irigat. Valorificarea 
acestei prețioase avuții în 
interesul dezvoltării agri
culturii este o preocupare 
permanentă.

...La plecarea din Ba
learsca, o femeie în vîrstă, 
„mama casei", care trebă- 
luise tot timpul convorbirii 
noastre, îmi oferă o cren
guță de cais înflorit, spu- 
nîndu-mi ceva cu voce 
caldă. îl rog pe translator 
să tălmăcească cuvintele 
venerabilei gazde. „E o 
mare bucurie pentru noi — 
spusese ea — că sîntem 
prieteni și buni vecini. 
Prietenia dintre bulgari și 
români să înflorească ase
menea caișilor din grădinile 
noastre".

Străbătusem peste 2 000 
de kilometri prin Bulgaria, 
întîlnind 
gustînd 
variate 
bucuroși 
ușa cu alese sentimente de 
prietenie.

în orașul Iambol, din ju
dețul cu același nume, ne 
adresăm citorva trecători, 
dar nici unul nu ne poate 
indica pe unde s-o luăm 
spre satul cu numele de 
Balearsca, pe care îl cău
tam, și care în traducere ar 
putea fi numit „Boierești"... 
Pînă la urmă, un șofer ne 
sugerează o direcție pro
babilă și pornim mai de
parte prin oceanul de li
niște al Cimpiei Traciei, de 
la poalele Balcanilor de 
est.

După repetate ocolișuri, 
iată-ne, în sfîrșit, ajunși la 
ținta călătoriei noastre. Sa
tul Balearsca arată bine 
gospodărit, ca de altfel 
toate așezările Bulgariei. 
Casele cu etaj sint acoperi
te cu țiglă și înconjurate de 
multe

oamenl și locuri, 
bucatele atît de 
ale celor care 

ne deschideau

flori ce împodobesc

curțile spațioase și foarte 
frumos îngrijite. în inte
rior, casele sînt intime și 
atrăgătoare, echipate 
aparate electrotehnice, 
merele sînt spațioase.

Toate localitățile 
Bulgaria sînt legate între 
ele prin șosele asfaltate. O 
asemenea șosea străbate și

cu 
ca-
din

A
ei construiesc și case pen-

■ tru săteni (numai în ultimii 
i cinci ani au fost construite 
i 250 de case noi), iar în
■ timpul campaniei agricole 

participă la strinsul recol-
i tei. Ne informează că are 
! cinci membri in familie și 
> toți lucrează.
! Transformările radicale

însemnări de călătorie

satul Balearsca. Oprim la 
o casă mai de la marginea 
satului. Ne iese in intimpi- 
nare un bărbat solid, cu 
mîini mari, bătătorite, care 
ne invită în casă. Stăm de 
vorbă cu acest bărbat sfă
tos,. pe nume Gherghiev 
Ivan Stoianov. Lucrează in 
brigada de constructori 
complexului agroindustrial 
„Gheorghi 
cîștigă 2 090 de leva pe an, 
la fel ca toți ceilalți 10 oa
meni din brigadă. In afara 
obiectivelor pentru unita
tea economică respectivă,

a
Dimitrov" și

intervenite In viața gatului 
au ca suport economic 
rezultatele remarcabile ob
ținute in producție de u- 
nitatea agricolă din loca
litate, respectiv complexul 
agroindustrial, care, mai 
ales in ultimii ani, a cu
noscut o amplă dezvoltare, 
ca urmare a trecerii la fo
losirea mai rațională a pă- 
mintului, a tuturor resur
selor locale existente. Pe 
acest plan, un rol însemnat 
îl are folosirea unor soiuri 
de semințe valoroase, a-

cunoaște și apreciază

a sosit in Ca- 
noul ambasador

o cuvîntare la 
radio și televi-

★
celei de-a 33-a aniver- 

sub 
Gyorgy Biczo,

țară cu o bogată cultură, în fața unui 
public care 
arta scenică.

Cu prilejul 
sări a eliberării Ungariei de 
dominația fascistă, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, a rostit marți 
posturile noastre de 
ziune. ★

Marti după-amiâză 
pitală Kerfâlla Cisse, 
extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Guineea in Republica Socia
listă România. ★

Cu prilejul celei de-a 50-a ediții a 
Tirgului internațional de la Poznan, 
la reprezentanta comercială a R. P. 
Polone din București a avut loc marți 
o intîlnire, la care au participat mem
bri ai unor întreprinderi de comerț 
exterior din România, atașați comer
ciali. corespondenți străini acreditați 
în țara noastră, reprezentanți ai pre
sei române.

■ 1wj1 |

(Agerpres)

Satul bulgar cunoaște in anii socialismului multiple înnoiri. Pe mari suprafețe au fost 
introduse sisteme moderne de irigație, care contribuie la obținerea unor recolte 
sporite. în fotografie: stație de pompare a unui complex agroindustrial din 

regiunea Ruse

vre e a
Ieri in (ară : Vremea a rost închisă 

și umedă in Oltenia, Muntenia, Dobro- 
gea și jumătatea de sud a Moldovei, 
unde au căzut ploi intermitente. In ce
lelalte regiuni, cerul a lost variabil, mai 
mult noros și local s-a semnalat ploaie, 
în sudul Banatului și în nordul Moldo
vei. Vîntul a suflat moderat, cu inten
sificări temporare, predominînd din est 
in estul Olteniei, vestul și centrul Mun
teniei, nordul Dobrogei și cu caracter 
local în estul Transilvaniei și Ia munte, 
cu viteze de 40—50 km pe oră. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 7 grade la Cimpulung Moldove
nesc, Toplița, Cimpulung și Pi
tești și 17 grade Ia Holod. In București : 
Vremea a fost umedă și închisă. Tem
porar a plouat. Vîntul a suflat mode
rat, predomlnind din est.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 aprilie. In țară : Vreme in răcire. 
Cerul va fi variabil mal mult noros. 
Vor cădea ploi temporare în sudul și 
estul țării, mai ales la începutul Inter
valului. In celelalte regiuni ploile vor fl 
locale. Izolat, în Crlșana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapovlță și nin
soare. Vint moderat, cu intensificări 
locale in Cîmpla Dunării și îh Moldova, 
la începutul intervalului (40—50 km pe 
oră) predominmd din sectorul estic.. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 șl plus 6 grade, iar cele 
maxime intre 4 și 12 grade, local mai 
ridicate. La munte, va ninge viscolit. 
In București : Vreme în răcire. Cerul 
va fi mal mult noros. Temporar va 
ploua, mal ales la începutul intervalu
lui. Vînt moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, predomlnind din secto
rul estic.

Tragere 
excepțională Loto
Administrația de Stat loto 

Pronosport organizează la 11 a- 
prilie o tragere excepțională. Cu 
acest prilej se atribuie partici- 
panților autoturisme „Dacia 
1 300", excursii în U.R.S.S. — 
Finlanda sau R. D. Germană — 
Berlinul occidental sau R.P. Bul
garia — R. S. F. Iugoslavia, pre
cum și cîștiguri îri bani de va
loare fixă — 50 000, 25 000, 10 000 
lei etc. — și variabilă.

La cele 5 extrageri repartizate 
în 2 faze se extrag în total 42 
de numere. Cîștigurile se atri
buie pe 13 categorii. Se acordă, 
de asemenea, cîștiguri și pentru 
3 numere din cele 24 ale fazei I 
și din cele 18 ale fazei a Il-a.

Participarea se face pe bilete 
de 5 și 15 lei varianta simplă, 
biletele de 15 lei avind drept de 
a lua parte la toate cele 5 ex
trageri. Se mai poate participa 
și pe variante combinate și 
binații „cap de pod" care 
posibilitatea obținerii unor 
de cîștiguri. Se poate juca 
grai (100%) și sfert (25%).

Vînzarea biletelor — pînă luni 
10 aprilie 1978.

DE LA
Compania TAROM informează că, 

începind din această lună, cursa 
RO 217/218, care efectuează în fie
care vineri legătura între București 
și Belgrad, face escală și pe aero
portul din Arad. Plecarea din Capi
tală are loc la ora 8,30, de pe aero
portul Otopeni, aterizarea la Arad 
la 9,45 și decolarea spre Belgrad la

com- 
oferâ 
suite 
inte-

cînd bă- 
era chemat 

l vecin să 
spune gaz- 
telefon la 
gata ! Pe 

i crede ni-

Horea CEAUȘESCU

TAROM
11,05. La înapoiere, programul este 
următorul : decolarea din Belgrad 
la ora 11,50 (ora locală), aterizarea 
la Arad la 13,35 (ora locală) și de
colarea din Arad la 14,40. Sosirea pe 
aeroportul Otopeni Ia ora 15,55.

Biletele se pot procura de la 
agențiile din București și Arad. 
(Agerpres)

>*• m

• CLUJ. Cu premiera „Tran
dafirii roșii" de Zaharia Bârsan, 
în regia lui Sergiu Savin, colec
tivul Teatrului Național din Cluj- 
Napoca omagiază împlinirea a 
100 de ani de la nașterea dra
maturgului, care a fost și primul 
director al acestei instituții. (Al. 
Mureșan). © IAȘI. Casa de cul
tură a sindicatelor din Iași găz
duiește o expoziție de produse 
noi — îmbrăcăminte, încălțămin
te, marochinărie, obiecte de uz 
casnic, broderii etc — realizate 
de cooperația meșteșugărească in 
cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României." Conserva
torul „George Enescu" din Iași 
a deschis un curs de inițiere 
muzicală pentru preșcolari. Pri
ma lecție s-a ținut la Grădinița 
nr. 26. Acțiunea va fi extinsă .și 
în alte unități preșcolare. (M. 
Corcaci). • MUREȘ. în sălile 
de expoziții de la Palatul Cul
turii din Tg. Mureș a fost des
chisă expoziția pictorului mure
șean Siklddy Tibor. (Gh. Giur
giu). ® SUCEAVA. Sub generi
cul „Spre comunism pășim cu
tezători", Comitetul județean al 
Organizației pionierilor 
nizat un amplu program 
vități tehnico-științifice 
ziții de creație tehnică 
Iile generale din Dorna
nilor, Pojorîta, Păltinoasa, Ipo- 
tești, Buneștl și Vicovu de Sus), 
întîlniri „la locul de muncă al 
părinților noștri", „Tribuna ino
vatorului", spectacole artistice 
ale pionierilor și șoimilor pa
triei dedicate fruntașilor în pro
ducție. (FI. Dinu). • ARAD. La 
Arad s-au desfășurat, in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", cea de-a Vl-a ediție 
a concursului interjudețean de 
muzieă ușoară românească „Rit
murile tinereții", precum și con
cursul județean de muzică folk, 
organ'izat de Comitetul județean

de pictură 
din Neapole. 
• SIBIU. La 

din orașul Ag-

Arad al U.T.C. „Sărut soarelui", 
„Portret", „Doi amici" și „Acva- 
ticus" sînt lucrările prezentate 
de soții Doina Lupulescu-Săsăr- 
man și Sever Săsărman, artiști 
plastici arădeni, premiați la 
ediția din acest an a concursu
lui internațional 
„Italia 2 000“ 
(Const. Simion). 
Casa de cultură
nita a fost deschisă o expoziție 
de pictură a artiștilor plastici 
amatori din județul Sibiu. (Ni
colae Brujan). • BISTRIȚA- 
N AS AUD. „Bucurie în cint și 
joc" este genericul spectacolului 
prezentat de formații muzical- 
coregrafice ale caselor orășenești 
de cultură din Bistrița și Nă- 
săud. Protagoniști au fost
membrii cunoscutului ansam
blu „Cununa de pe So
meș". (Gheorghe Crlșan). • 
BOTOȘANI. în orașul Darabani 
s-a deschis primul Salon jude
țean al cărții, organizat de Co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă, în colabo
rare cu Asociația scriitorilor din 
Iași. Secția de propagandă a Co
mitetului județean de partid a 
editat o broșură pe tema : „Con
trolul de partid — la baza acti
vității de conducere economico- 
socială" reliefînd experiența îna
intată din mai multe organizații 
de partid. La Dorohoi s-a des
fășurat simpozionul „Constituirea 
primului stat dac centralizat și 
independent", iar la Săveni, un 
altul, intitulat „Sîntem nepoți de 
daci și de romani". (Silvestri A- 
ilenei). • SALAJ. La Zalău a 
avut loc un recital muzical sus
ținut de fii ai Sălajului, actual
mente soliști la Opera Română 
din Cluj-Napoca, Teatrul de o- 
peretă din București și la alte 
instituții de cultură din țară. 
(Ion Mureșan).

„ROM ANIA-FILM" prezintă . „RĂTĂCIRE 
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Ion Băieșu și Alexandru Tatos. Regia : Alexandru Tatos. Imaginea : Florin Mihăilescu. 
Muzica : Temistocle Popa. Decoruri : Helmuth Stiirmer. Costume : Svetlana Șchiopu. Montajul : lolanda Min- 
tulescu. Sunetul : Horia Murgu. în distribuție : Ioana Pavelescu, Klaus Gehrke, Dan Nuțu, Marga Legal, 
Gina Patrichi, Regine Heintze, Emilia Dobrin, Albert Kitzl, Brindușa Marioțeanu, Silvia Popovici, Ion Be- 
soiu. Cintă : Benone Sinulescu. Irina Loghin.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București", in colaborare cu studiou
rile „Defa" Berlin.

„Madame Rosa“, în care rolul 
principal este interpretat de re
putata actriță Simone Signoret.

• „FARURILE COS 
MICE". în lesătură
dul de funcționare a satelitului 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-1 000", ziarul „Isvestia" scrie 
că acesta se prezintă practic ca 
un far cosmic cu ajutorul că
ruia își vor putea calcula precis 
poziția un număr nelimitat de 
nave. Satelitul va funcționa ca 
o verigă dintr-un sistem format 
din cîțiva sateliți, din stații te
restre de calcul și ordinatoare 
instalate la bordul navelor. „Fa
rurile" cosmice se vor deplasa 
pe o orbită cu o perioadă de

CU 1T10-

'4 Jă.

a orga- 
de acti- 
: expo- 
(în șco- 
Cândre-

Africii va fi o lucrare in opt 
volume, din care două au și fost 
pregătite pentru editare.

revoluție în jurul Pămîntului 
de aproximativ 105 minute. Fie
care satelit va fi dotat cu apa
rate care vor emite semnale cu- 
prinzînd informații referitoare 
la parametrii orbitei. Semnalele 
vor fi recepționate de nave, 
descifrate și prelucrate cu aju
torul ordinatorului, obținîndu-se 
astfel coordonatele geografice 
ale navei. Sistemul va permite 
nu numai ridicarea gradului de 
siguranță în circulația pe mare, 
ci va oferi posibilitatea alegerii 
unor trasee cît mai scurte, re- 
ducînd durata parcurgerii lor și 
ducînd implicit la economii de 
combustibil.

® ISTORIA GENERA
LĂ A AFRICII. In capitala 
Kenyei s-a deschis sesiunea Co
mitetului științific internațional 
pentru elaborarea istoriei gene
rale a Africii, înființat. în anul 
1971 printr-o hotărire a 
UNESCO. Din comitet fac par
te reprezentanți ai statelor in
dependente din Africa, iar 
scopul lucrării constă în pre
zentarea evoluției relațiilor in- 
terafricane si a civilizației po
poarelor africane. Lucrarea va 
evidenția, de asemenea, aportul 
Africii la dezvoltarea culturii 
universale. Istoria generală a

® DAR REVERSUL
MEDALIEI ? Pierzînd trenul, 
milionarul Philip Sassoon a or
donat cu nepăsare șefului 
rii : „Comandă-mi imediat, 
lefonic, un altul !“ Un alt 
lionar, marchizul Hertford 
punea de un întins domeniu pe 
care nu l-a vizitat în viața sa ; 
in schimb, seară de seară, po
trivit ordinelor sale exprese, 1 
se pregătea un somptuos dineu 
pentru 12 persoane, în cazul 
cînd ar fi hotărit totuși să facă 
aici un scurt popas... Astfel de 
întîmplări și multe altele ase
mănătoare formează substanța

gă- 
te- 

mi- 
dis-

unui volum sui-generis. al pu
blicistului Alan Jenkins. „The 
Rich Rich" (Cei mai bogați din
tre bogați) în care își propune 
să înfățișeze în toată absurdita
tea lor extravaganțele marilor 
bogătași. Din păcate, autorul nu 
s-a gîndit — cine știe, poate 
pentru a nu-i „indispune" pe 
superbogați — să înfățișeze tot 
atît de documentat și reversul 
medaliei : existenta sutelor de 
milioane de dezmoșteniți ai 
soartei, care se zbat într-o 
cruntă mizerie.

• ÎN ATENȚIA SPE
CIALIȘTILOR : CON
TROLUL FENOMENE
LOR METEOROLOGICE.
La sediul Națiunilor Unite din

Geneva s-au reunit luni experți 
din 10 țări pentru a stabili zona 
unde specialiștii Organizației 
Meteorologice Mondiale vor e- 
fectua prima experiență pri
vind provocarea de ploi artifi
ciale. Proiectul se află de mai 
mult timp în atenția specialiști
lor, care au In vedere sporirea 
cantităților de precipitații în u- 
nele regiuni ale planetei. în afa
ra acestei probleme principale. 
In cadrul reuniunii, ale cărei lu
crări vor dura o săptămînă, vor 
fi examinate chestiuni ce pri
vesc stabilirea unor metode de 
împrăștierea cetei. împiedicarea 
formării norilor de grindină, re
ducerea vitezei și eventual 
schimbarea direcției uraganelor, 
combaterea incendiilor în zone
le forestiere ș.a.
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Necesitatea instaurării unei noi ordini
economice internaționale

subliniata de reuniunea Consiliului ministerial latino-american
CARACAS 4 (Agerpres). — In lo

calitatea Caraballeda din Venezuela 
s-au deschis lucrările Consiliului mi
nisterial latino-american, organis
mul suprem al Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.). Partici- 
pantii. reprezentind cele 25 de state 
membre, au aprobat ordinea de zi si 
au votat aderarea la organizație a 
unui nou membru — statul Surinam. 
Pe agenda reuniunii figurează în e- 
sentă teme referitoare la elaborarea 
unor poziții de principiu comune, in 
perspectiva viitoarelor conferințe In
ternationale consacrate promovării 
dezvoltării sl a schimburilor econo
mice si comerciale între statele dez
voltate si cele în curs de dezvoltare, 
precum si între țările ..lumii a treia". 
Se au în vedere si măsurile ce tre
buie luate pentru activizarea contac
telor S.E.L.A. cu alte organizații e- 
conomice regionale.

în discursul inaugural, secretarul 
executiv al S.E.L.A.. Jaime Monca- 
yo. a făcut un bilanț al realizărilor 
organizației de la înființarea ei. în 
octombrie 1975. si PÎnă în prezent, 
accentuînd asupra realizărilor din 
ultimul an si exprim înd încrede

rea în posibilitățile organizației de a 
stimula cooperarea regională si in
ternațională in scopul consolidării e- 
conomice independente a statelor, 
pentru o nouă ordine economică, 
pentru pace si progres in lume.

în cuvîntul său. președintele ac
tualei sesiuni a consiliului. Hector 
Hurtado (Venezuela), a relevat. între 
altele, necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete care să promoveze 
dezvoltarea statelor din regiune.

Luînd cuvîntul în numele membri
lor organizației, ministrul de exter
ne mexican. Santiago Roel. a evi
dențiat necesitatea stringentă a de
punerii de eforturi conjugate în re
giune pentru depășirea actualelor 
dificultăți din economie, pentru li
mitarea dependentei fată de intere
sele străine și realizarea obiective
lor de pace si progres preconizate 
de guvernele din zonă. El a subliniat, 
totodată, importanta îndeplinirii in 
termenele stabilite a prevederilor 
cuprinse în documentul constitutiv 
al S.E.L.A. si s-a pronunțat pentru 
acțiuni concrete care să ducă la spo
rirea rolului organizației în promo
varea unor relații noi. echitabile și 
juste în regiune si în lume.

LA INIȚIATIVA A 31 DE CENTRALE SINDICALE

DIN EUROPA OCCIDENTALA

5 aprilie —Zi de acțiune 
împotriva șomajului

BRUXELLES 4 (A- 
gerpres). — Cele 31 de 
centrale sindicale din 
Europa occidentală gru
pate în cadrul Confede
rației Europene a Sin
dicatelor (C.E.S.) orga
nizează, la 5 aprilie, o 
„Zi de acțiune" în fa
voarea ocupării forței 
de muncă, pentru a-și 
exprima preocupările și 
revendicările în contex
tul persistentei șomaju
lui în țările vest-euro- 
pene.

Centralele sindicale 
din cadrul C.E.S. își 
manifestă, astfel, îngri
jorarea tot mai accen
tuată în legătură cu 
soarta celor șapte mili
oane de șomeri din sta
tele vest-europene — 
dintre care peste șase 
milioane în Piața co
mună — precum șl cu 
faptul că alte nouă mi
lioane de tineri își vor 
face apariția pe piața

forței de muncă pînă 
în 1985.

Este pentru prima 
dată — subliniază in 
legătură cu aceasta a- 
genția France Presse — 
cînd oamenii muncii 
din 18 țări participă la 
o manifestare comună 
în sprijinul revendică
rilor lor. Prin această 
acțiune concertată, a- 
preciază agenția, sindi
catele intenționează să 
atragă atenția guverne
lor și organizațiilor pa
tronale asupra necesită
ții de a adopta măsuri 
concrete susceptibile de 
a asigura deplina ocupa
re a forței de muncă.

în cadrul „Zilei de 
acțiune" vor fi distri
buite afișe, manifeste și 
comunicate purtînd o 
emblemă care înfățișea
ză doi muncitori in sa
lopetă șl un funcționar 
de birou, deasupra că
rora stă înscrisă deviza

„Dreptul nostru la de
plina ocupare".

Principalele revendi
cări formulate de sindi
cate se referă la adop
tarea de măsuri coordo
nate, atît directe, cit și 
prin intermediul unor 
instituții vest-europene 
— C.E.E.. Consiliul Euro
pei occidentale, A.E.L.S. 
etc., pentru asigurarea 
relansării economice, 
creșterii puterii de cum
părare a salariilor mici, 
efectuarea unor investi
ții selective de natură 
să creeze noi locuri de 
muncă, în special în 
serviciile publice.

Manifestările de la 
5 aprilie vor include a- 
dunări publice, demon
strații, mitinguri, la 
care vor lua cuvîntul 
reprezentanți ai sindi
catelor, pentru a sensi
biliza opinia publică, 
guvernele și patronatul 
față de problemele acu
te ale șomajului.

In cadrul „ofensivei de primâvarâ" a oamenilor muncii din Japonia, la Tokio 
a avut loc o mare demonstrație. Cu acest prilej, cei peste 120 000 parti
cipant au cerut stăvilirea inflației, asigurarea de locuri de muncă sufi

ciente, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cei ce muncesc

„România socialistă — 
țară în plin progres"

Aprecieri cu prilejul prezentării la Roma a volumului „Congresul 
consiliilor oamenilor muncii"

ROMA 4 (Agerpres). — Sub aus
piciile Asociației italiene pentru re
lații culturale cu România, a avut 
loc prezentarea volumului ..Congre
sul consiliilor oamenilor muncii", 
apărut în aceste zile în Italia, sub 
îngrijirea editurii Riuniti.

La manifestare au fost prezenti re
prezentanți ai partidelor democra
tice și ai sindicatelor unitare, mem
bri al corpului diplomatic, un nume
ros public. A luat cuvîntul Iginio 
Ariemma. membru al C.C. al P.C.I.. 
care a înfățișat pe larg semnificația 
politică deosebită a Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din 
România, „formă originală, caracte
ristică procesului de perfecționare a 
activității în toate sectoarele, pro
movată de P.C.R.". Vorbitorul a re
levat rolul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceausescu „in orientarea 
procesului complex al construc
ției societății socialiste multilateral

dezvoltate în România, pentru per
fectionarea organizării și conducerii 
societății. dezvoltarea democrației 
socialiste, creșterea continuă a rolu
lui conducător al clasei muncitoare". 
El a subliniat interesul cu care co
muniștii. clasa muncitoare italiană 
urmăresc modul cum P.C.R. aplică 
in mod creator, la condițiile concre
te ale tării, principiile generale ale 
edificării noii orînduiri sociale. Vor
bitorul a înfățișat marile transfor
mări înnoitoare din România, spori
rea continuă a rîndurilor clasei mun
citoare. ridicarea nivelului de trai al 
poporului, asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor cetățenilor. 
„Experiența românească — a spus el 
— îndeamnă la reflecție, la cunoaș
terea aprofundată a realităților unei 
țări socialiste în plin progres eco
nomico-social".

A luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul tării noastre la Roma. Ion 
Mărglneanu.

TOKIO

împăratul Japoniei l-a primit 
pe ambasadorul român

TOKIO 4 (Agerpres). — împăratul 
Japoniei, Hirohito, l-a primit marți 
pe ambasadorul român. Nicolae Fi- 
nantu. în legătură cu Încheierea mi
siunii acestuia.

Evocînd cu acest prilej vizita de 
stat făcută de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în Japonia. împăratul Ja
poniei a dat o înaltă apreciere evo
luției relațiilor prietenești dintre cele 
două țări. El a transmis bunele 6ale 
urări președintelui Nicolae Ceausescu 
șl a exprimat speranța că relațiile 
româno-japoneze se vor dezvolta in 
continuare.

PREȘEDINTELE S. W. A. P. 0. DESPRE POSIBILITĂȚILE 
DE REGLEMENTARE NEGOCIATĂ IN NAMIBIA

DELHI 4 (Agerpres). — Președin
tele Organizației Poporului din Afri
ca de sud-vest. Sam Nujoma. a de
clarat. la Delhi, că. pentru organi
zarea de alegeri cu adevărat demo
cratice în Namibia, este necesară mai 
întîi crearea unui climat de pace. Pen
tru aceasta, a spus el. trebuie înde
plinite următoarele condiții : accep
tarea și respectarea de către R.S.A. 
a integrității teritoriale a Namibiei 
ca o entitate politică : angajamentul 
R.S.A. de a-si retrage trupele din

Namibia, eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici namibfeni : acceptarea si 
facilitarea unei administrații de tran
ziție efective a O.N.U. în timpul 
procesului de tranziție si al alege
rilor.

în cazul în care nu se va realiza o 
reglementare negociată autentică, a 
spus Nujoma. S.W.A.P.O. este hotă- 
rîtă să continue lupta armată in ve
derea lichidării rămășițelor regimu
lui colonial rasist sud-african si a 
instituțiilor represive din Namibia, 
inclusiv din Walvis Bay.

Deschiderea sesiunii Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 4 (Agerpres). — La Pra- 
ga au început marți lucrările sesiu
nii Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace, la care participă Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S.C., alți conducători de partid și 
de stat.

Președintele guvernului federal, 
Lubomir Strougal, a prezentat o in
formare cu privire la îndeplinirea 
Declarației-program a guvernului 
din decembrie 1976. După ce a a- 
bordat o serie de aspecte ale actu
alității internaționale, ale politicii 
externe cehoslovace, vorbitorul s-a 
referit la dezvoltarea economiei 
R.S.C. în anii 1976—1977, a spus el. 
venitul național a atins 36 la sută 
din volumul planificat pe întregul 
cincinal, volumul producției indus

triale a fost cu 2,5 miliarde coroane 
peste prevederile de plan, iar pro
ducția agricolă a sporit cu 7,5 la 
sută. Economia cehoslovacă se a- 
daptează treptat noii situații com
plexe generate de condițiile exter
ne, a continuat L. Strougal, men- 
ționînd apoi că atenția deosebită a- 
cordată dezvoltării mai accelerate a 
bazei energetice și de combustibil 
proprii a dat deja primele rezultate 
— extracția de cărbune fiind anul 
trecut cu 6,8 milioane tone mai ma
re decît în 1975.

Vorbitorul a relevat apoi impor
tanța realizării de schimbări în 
structura producției si a moderni
zării acesteia în vederea asigurării 
ritmului necesar de creștere a ex
portului cehoslovac în actualele con
diții de pe piața mondială.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică

BERLIN 4 (Agerpres). — în orașul 
Leipzig, din R.D.G.. a avut loc șe
dința a 52-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică. 
Au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R., delegația R.S.F. Iu
goslavia și. în calitate de observator, 
reprezentantul R.S. Vietnam. Dele
gația română a fost condusă de Mi
hail Florescu. ministrul industriei 
chimice. Comisia a examinat stadiul 
îndeplinirii unor prevederi din Pro
gramul complex și a adoptat măsuri 
privind organizarea elaborării con
vențiilor de colaborare pentru satis
facerea necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu diverse tipuri de pro
duse ale industriei chimice, micro
biologice. de celuloză și hîrtie. Au 
fost, de asemenea, analizate modul 
de desfășurare a lucrărilor privind 
coordonarea planurilor pe perioada 
1981—1985 în domeniile respective, 
precum si alte probleme ale colabo
rării.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare prietenească și 
de înțelegere reciprocă.

In diferite districte ale Rhodesiel au loc în prezent puternice ciocniri 
între forțele de eliberare Zimbabwe și unități ale regimului rasist r ir 
de la Salisbury. Agențiile de presă informează că în ultimele zi' i
rasiștilor au suferit însemnate pierderi în oameni și material d^ 
îndeosebi in districtele Umtali și Fort Victoria. Fotografia înfățișat- un

detașament de combatanți ai Frontului Patriotic Zimbabwe7"/
?c.

Ilegalitatea „acordului de reglementare 
internă** din Rhodesia

relevată de Departamentul de Stat al S.V.A.

agențiile de presă
tn cadrul acțiunilor legate de 

marcarea in R.P. Polonă a celei 
de-a 60-a aniversări a formării 
statului national unitar român, 
la Varșovia a avut loc vernisa
jul unei expoziții de artă veche 
românească evocind strinsele le
gături de bună vecinătate si 
întrajutorare româno-polone e- 
xistente de-a lungul veacurilor, 
relații care s-au ridicat în anii 
construcției socialiste pe o 
treaptă nouă, amplificindu-se si 
diversificindu-se continuu. A 
luat cuvîntul prof. dr. Viktor 
Zin, adjunct al ministrului cul
turii si artei al R. P. Polone.

0 vizită oficială în R. F. 
Germania va efectuată la în
ceputul lunii mai de L.I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-a anunțat la 
Moscova.

Pregătiri pentru întîlni- 
rea la nivel înalt a princi
palelor țări occidentale in
dustrializate. Cancelarul federal 
al R.F. Germania, Helmut Schmidt, 
l-a primit marți pe emisarul special 
al președintelui Carter, Henry Owen,

care participă la pregătirile în ve
derea celei de-a patra reuniuni la 
nivel înalt a principalelor țări occi
dentale industrializate, ce urmează 
să se desfășoare la Bonn în luna 
iulie. După cum relevă agenția 
D.P.A., președintele Carter și-a ex
pus punctul de vedere asupra vii
toarei reuniuni economice într-o 
scrisoare adresată cancelarului Hel
mut Schmidt.

La Washington 3 sosit mar« 
ministrul afacerilor externe al R.F. 
Germania. Hans-Dietrich Genscher, 
într-o vizită oficială in Statele Uni
te. Agenda convorbirilor din capitala 
S.U.A. include probleme legate de 
situația monedelor și a relațiilor co
merciale ale celor două țări. de 
cooperare in domeniul apărării. Se 
așteaptă să fie de asemenea abordată 
chestiunea convocării reuniunii ia 
nivel inalt.a unora dintre principa
lele țări occidentale. ,

Revendicări ale opoziției 
boliviene. In La Paz 3 fost d3t 
publicității documentul unor forțe 
politice de opoziție, intre care Miș
carea naționalistă revoluționară, par
tidele revoluționar autentic, social
democrat si socialist, ca și grupul mi
litarilor in retragere „Topater", in 
care se cere demisia generalului 
Hugo Banzer din funcțiile de pre
ședinte al țării și comandant suprem 
al forțelor armate, constituirea unui 
guvern de tranziție spre democrație.- 
Documentul intervine după declara
ția recentă a șefului statului potrivit 
căreia procesul electoral (vizînd or-

transmit:
WASHINGTON. — într-o decla

rație făcută în legătură cu recentul 
acord de reglementare internă anun
țat la Salisbury, purtătorul de cuvint 

j al Departamentului de Stat al S.U.A. 
a afirmat că „dat fiind faptul că re
gimul lui Ian Smith este considerat

ilegal, orice mecanism de guvernare 
pe care îl pune în aplicare trebuie să 
fie prin definiție considerat ilegal, 
atita timp cit nu este recunoscut ca 
o autoritate guvernamentală legitimă 
de Marea Britanie. care este in mod 
legal responsabilă de Rhodesia".

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

MEXIC

Evoluții sub semnul lărgirii cadrului instituțional
Aplicarea reformei politice între

prinse de președintele Jose Lopez 
Portillo a demarat zilele trecute, 
odată cu solicitările adresate Comi
siei electorale de Partidul Poporului 
Mexican și Partidul Muncitoresc A- 
grar de a fi înregistrate oficial în 
vederea participării lor la viitoarele 
alegeri parlamentare. Alte partide 
nelegalizate urmează să formuleze 
cereri similare, în virtutea noilor 
prevederi constituționale intrate nu 
de mult în vigoare, prin care devine 
efectivă recunoașterea formațiunilor 
de opoziție menținute în afara ca
drului juridic. Este vorba în primul 
rind de Partidul Comunist Mexican, 
precum și de alte partide, îndeosebi 
de stînga — Partidul Socialist al 
Muncitorilor, Partidul Mexican al Oa
menilor Muncii, Partidul Socialist 
Revoluționar etc.

Această deschidere politică largă, 
considerată fără precedent în Mexic, 
a inclus și o serie de schimbări în 
legea electorală în sensul de a ga
ranta opoziției posibilitatea să par
ticipe la alegeri cu drepturi depline.

Pînă acum, de asemenea drepturi 
se bucurau numai patru forțe poli
tice, anume cele reprezentate în 
Congresul național : Partidul Revo
luționar Instituțional, aflat fără în
trerupere la guvernare de aproape 
cinci decenii, alături de Partidul So
cialist Popular și Partidul Autentic 
al Revoluției Mexicane (aliate tra
diționale ale P.R.I.), precum șî de 
Partidul Acțiunii Naționale, reprezen
tind opoziția legală propriu-zisă. Ce
lelalte formațiuni, deși activau rela
tiv liber, nu erau recunoscute, ca 
atare nu puteau participa la alegeri 
decit cu candidați „independenți", nu 
aveau dreptul să utilizeze radioul și 
televiziunea, fiind private și de alte 
avantaje oferite partidelor înscrise 
în „registrul electoral", cum ar fi pri
mirea unor subvenții din partea sta
tului. Reglementările anterioare crea
seră un cerc vicios, întrucît înre
gistrarea era condiționată de prezen
tarea unui număr destul de mare de 
semnături (100 000) ale aderenților 
și simpatizanților, care însă nu du- 
tea fi întrunit tocmai din pricina si
tuației de discriminare impuse parti

delor respective. După noile criterii 
partidele recunoscute în baza refor
mei — cărora li se cere să reprezinte 
„o ideologie comună unui sector al 
forțelor sociale din țară" — vor ob
ține în mod automat înregistrarea 
definitivă dacă vor întruni 1,5 la sută 
din voturile exprimate la scrutinul 
parlamentar din 1979.

Cele 17 amendamente la Consti
tuție, ca și schimbările din legea 
electorală consfințesc o mare victorie 
a luptei mișcării democratice din 
țară, în cadrul căreia P. C. Mexican 
a avut un rol important. Cu excep
ția unor cercuri de dreapta, care au 
exercitat presiuni, căutînd să sabo
teze deschiderea, toate celelalte sec
toare au salutat-o ca pe un act po
zitiv, urmărind adaptarea sistemului 
politic la actualele realități economi- 
co-sociale și prin aceasta asigurarea 
unor noi perspective dezvoltării de
mocratice a țării.

însăși evoluția societății mexicane 
punea tot mai mult în evidență ne
cesitatea acestei reforme. Cu o suc
cesiune ordonată de guverne, toate al
cătuite în exclusivitate de P.R.I., și 
cu sectoare de bază ale economiei 
(petrol, transport, energie electrică) 
aflate sub controlul statului, Mexicul 
a parcurs faze succesive de progres 
economic, cu deosebire în ultimii 12 
ani, cînd și-a dublat produsul națio
nal brut, și-a sporit producția Indus
trială de peste două ori și, în cîteva 
rînduri, a reușit chiar performanta de 
a apropia ritmul de creștere al agri
culturii de cel al industriei. Dar roa
dele acestui „boom" economic s-au 
răsfrînt numai în mică măsură asu
pra situației păturilor majoritare, 
menținîndu-se puternice contraste so
ciale. Jumătate din populație benefi
ciază de numai 18 la sută din veni
tul național, aproximativ la fel ca 
acum un sfert de secol.

Peste tensiunile acumulate s-au 
suprapus cele legate de reflexele re
cesiunii economice din lumea capita
listă — mai ales din S.U.A. începînd 
din 1974, cu tot aportul producției 
de petrol, s-a înregistrat în Mexic o 
scădere a ritmului de creștere eco
nomică, pînă Ia un nivel doar cu ceva 
mai ridicat decît sporul demografic

(4 și, respectiv, 3,5 la sută în 1976), 
în timp ce datoria externă a depă
șit 21 miliarde dolari. Ultimele cifre 
statistice arată că la o populație de 
peste 60 milioane locuitori, doar 18 
milioane alcătuiesc forța de muncă 
activă, din care 7 milioane nu au de 
lucru.

După venirea sa la putere, preșe
dintele Portillo a lansat un plan de 
austeritate, urmărind redresarea eco
nomică, reducerea inflației și a de
ficitului balanței de plăți. Sub lo
zinca „alianță pentru producție", el 
a cerut să se conjuge sacrificiile oa
menilor muncii cu eforturile de in
vestiție ale patronilor în vederea re
lansării economice și a îmbunătățirii 
nivelului de trai al poporului. Or, 
implicațiile sociale ale planului de 
relansare au pus și mai mult în evi
dență neajunsurile sistemului politic 
tradițional, faptul că el nu mai poa
te să exprime ansamblul aspirațiilor 
unei societăți complexe, că margina- 
lizarea unor forțe politice cu audien
ță crescîndă nu numai că este ana
cronică, dar reprezintă o serioasă 
piedică pentru înfăptuirea proiectelor 
de dezvoltare. De altfel, însuși sen
sul reformei politice, așa cum subli
niază promotorii ei. este de a asigu
ra participarea partidelor politice cu 
diferite ideologii la exprimarea voin
ței naționale.

în perspectiva viitoarelor alegeri 
parlamentare, deschiderea politică a 
antrenat de pe acum un proces de 
unificare a forțelor de stînga, acesta 
fiind elementul cel mai caracteristic 
și înviorător al actualului cadru 
mexican. în noile condiții, Partidul 
Comunist Mexican, Partidul Poporu
lui Mexican și Partidul Socialist Re
voluționar au decis unificarea lor ln- 
tr-un partid unic al clasei munci
toare, care își propune ca obiectiv 
imediat „să acționeze în vederea for
mării unui guvern larg democratic, 
antiimperialist și antimonopolist", e- 
veniment apreciat de observatori ca 
unul din cele mai semnificative pe 
care le-a înregistrat scena politică 
mexicană în ultimele decenii,

V. OROS

ganizarea de alegeri prezidențiale la 
9 iulie) ar putea fi suspendat.

Sentința în procesul asa
sinilor lui Youssef El Se- 
bai. Curtea extraordinară cu juri 
din Cipru a pronunțat, marți, sentin
ța capitală în cazul celor doi teroriști

vinovat! de asasinarea cu premedi
tare la 18 februarie, la Nicosia, a lui 
Youssef El Sebai. secretar general al 
Organizației de Solidaritate cu Po
poarele Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), 
director al cotidianului egiptean „Al 
Ahram". Condamnații intenționează 
să facă apel, a declarat avocatul apă
rării.

La sediul din Londra 31 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie a explodat, marți dimineață,,o 
bombă, provocînd rănirea unei per
soane. O brigadă specială a Scotland 
Yardului s-a deplasat la fața locu
lui, pentru a cerceta imprejurările 
actului terorist.

Accident minier. Ca urma- 
re a unei explozii care s-a produs 
luni seara la mina de cărbuni „Mo
rava" din Aleksinaț (Serbia), patru 
mineri și-au pierdut viața și alți 26 
au fost răniți — anunță agenția Ta- 
niug. Sint în curs cercetări în vede
rea stabilirii cauzelor accidentului.

Provincia angoleză Ca
binda este controlată integral de 
C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii 
și de guvernul R. P. Angola, iar afir
mațiile așa-numitului Front de eli
berare a enclavei Cabinda (F.L.E.C.) 
și ale presei occidentale potrivit că
rora F.L.E.C. ar controla două treimi 
din teritoriul provinciei reprezintă o 
pură invenție, a declarat comisarul 
politic al forțelor armate de eliberare 
angoleze, Joao Lourenco.

Incidente în Ecuador. Si- 
tuatia s-a deteriorat în capitala Ecua
dorului ca urmare a incidentelor pro
duse între studenti și politie, soldate 
cu doi morți. un mare număr de ră
niți și importante pagube materiale. 
Incidentele au izbucnit in momentul 
cînd autoritățile au intervenit împo
triva manifestanților care protestau 
împotriva majorării prețurilor.

Semnarea unui acord comercial între C.E.E. 
și R.P. Chineză

BRUXELLES 4 (Agerpres). — La 
Bruxelles a fost semnat un acord co
mercial între Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.) și Republica 
Populară Chineză — transmite agen
ția China Nouă. Din partea guvernu
lui R.P. Chineze acordul a fost sem
nat de Li Cian, ministrul comerțu
lui exterior, iar din partea C.E.E de 
Knud Boerge Andersen, președintele 
Consiliului ministerial, ministru de 
externe danez, jși Wilhelm Hafer- 
kamp, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E. pentru afacerile externe.

■ ★
Primul ministru al Belgiei. Leo 

Tindemans. l-a' primit luni pe mi
nistrul comerțului exterior al R. P.

Chineze. Li Cian. De ambele părți 
s-a exprimat dorința de a dezvolta 
pe mai departe relațiile de prietenie, 
precum și legăturile economice și 
comerciale dintre China si Belgia.★

Cancelarul R. F. Germania. Helmut 
Schmidt, l-a primit, marți, pe minis
trul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, Li Cian, aflat în vizită ofi
cială la Bonn. în cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej, s-a 
procedat la un schimb de păreri cu 
privire la relațiile dintre R. P. Chi
neză și R.F.G. în aceeași zi. Li Cian 
a avut convorbiri cu Otto Lambs- 
dorff. ministrul vest-german al eco
nomiei.

ORIENTUL MIJLOCIU
Convorbiri privind cooperarea 

dintre forțele armate libaneze și UNIFIL
BEIRUT 4 (Agerpres). — Generalul 

Ensio Siilasvuo, coordonator șef al 
forțelor O.N.U. staționate în Orientul 
Mijlociu, a examinat, marți, la Bei
rut, cu membri 'ai guvernului libanez 
procesul de desfășurare a forțelor 
interimare ale O.N.U. (UNIFIL) în 
Liban. El a fost primit de Fouad 
Boutros, vicepiremier, ministru al 
afacerilor externe și al apărării al 
Libanului, și de generalul Victor 
Khoury, comahdant-șef al armatei 
libaneze. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U., citat de agenția France 
Presse, a declarat că vizita generalu
lui Siilasvuo vizează tn esență pune
rea la punct a cooperării pe care 
O.N.U. dorește să o stabilească, cit 
mai rapid cu putință, între forțele ar
mate libaneze și UNIFIL. Pe de altă 
parte, se anunță că generalul Em

manuel Erskine, comandantul șef al 
UNIFIL, a vizitat marți trupele de 
observatori O.N.U. dislocate in jurul 
orașului Tyr.

După convorbirile cu generalul En
sio Siilasvuo, Fouad Boutros a de
clarat că discuțiile au marcat un 
progres tangibil în ce privește des
fășurarea forțelor UNIFIL în sudul 
Libanului. Generalul Siilasvuo a 
declarat că în Liban există 1 800 mi
litari ai UNIFIL și speră ca nu
mărul lor să ajungă la 4 000 în săp- 
tămînile următoare. El a spus, de 
asemenea, că forțele de securitate 
internă libaneze au început să acțio
neze împreună cu observatorii 
O.N U.. cu începere de marți, si speră 
ca unităti ale armatei libaneze să fie 
expediate în sud cît mai curînd cu 
putintă.

Încheierea turneului președintelui Statelor Unite 

în țări din America Latină și Africa
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite. Jimmy 
Carter, a revenit luni seara la 
Washington după turneul său politic 
întreprins în America Latină și 
Africa. Șeful statului american a

avut convorbiri cu oficialitățile din 
Venezuela. Brazilia, Nigeria și Li
beria. într-o scurtă declarație la So
sire, președintele a relevat utilitatea 
turneului, care, a spus el, dovedește 
„adaptarea națiunii americane la o 
lume in schimbare".

Problemele ordinii publice în Italia 
dezbătute de premierul Andreotti cu secretarii generali 

ai partidelor majorității parlamentare
ROMA 4 (Agerpres). — La Roma a 

avut loc, luni seara, o întilnire a pri
mului ministru. Giulio Andreotti, cu 
secretarii generali ai celor cinci par
tide politice ale majorității parla
mentare. Reuniunea a fost consacrată 
problemelor ordinii publice în Italia, 
un accent deosebit punîndu-se pe e- 
volutîa evenimentelor legate de ră
pirea. la 16 martie, a președintelui 
Consiliului Național al Partidului De- 
mocrat-Creștin. Aldo Maro. de 
grupul terorist autointitulat „Brigă
zile roșii". Agenția A.N.S.A. infor
mează că întrunirea a fost deschisă 
de primul ministru, după care minis
trul de interne. Francesco Cossiga. a 
făcut cunoscute ultimele date cu pri
vire la desfășurarea cercetărilor în 
„cazul Moto". Apoi, secretarii gene
rali al partidelor democrat-creștin, 
comunist, socialist, socialist-demo
cratic și republican au expus punc
tele de vedere ale acestor forte po
litice. ce compun majoritatea parla
mentară.

La încheierea reuniunii. Președin
ția Consiliului de Miniștri a dat pu

blicității un comunicat care infor
mează că „a avut loc o evaluare a 
situației si a fost discutată atitudinea 
ce va trebui adoptată, inregistrîndu- 
se un acord" între participante

★
Guvernul italian „respinge în ma

niera cea mai fermă orice șantaj" 
din partea „Brigăzilor roșii" — a de
clarat marți primul ministru al Ita
liei, Giulio Andreotti, deschizînd 
dezbaterile parlamentare asupra ră
pirii lui Aldo Maro. Totodată, Giulio 
Andreotti a subliniat „marea unitate" 
de care au dat dovadă în situația 
creată partidele politice italiene.

După cum s-a anunțat din Milano, 
„Brigăzile roșii" au făcut să parvină 
un al patrulea mesaj. Documentul con
ține un text scris de Aldo Maro adre
sat lui Benigno Zaccagnini, secretar 
politic al Partidului Democrat-Creș- 
tin. Descoperirea acestui text s-a fă
cut ca urmare a unui apel telefonic.

Agenția ANSA relevă că s-a sta
bilit precis autenticitatea fotografie,i 
lui Aldo Moro trimisă la 18 mart S 
ziarului „II Messaggero" din Rom

La încheierea Congresului Partidului Socialist Italian

Concluzia principală: dezvoltarea 
politicii de unitate națională

La capătul a cinci zile de dez- 
batei-i. cel de-al 41-lea Congres a! 
Partidului Socialist Italian (P.S.I.) 
s-a încheiat prin adoptarea cu o 
mare majoritate a • documentului fi
nal si prin alegerea noului comitet 
central.

Lucrările congresului, documentul 
final, ca și cuvintarea rostită in 
ședința de închi
dere de secreta
rul general al 
partidului, Bet- 
tino Craxi, au ca 
numitor comun a- 
tașamentul la po
litica de unitate națională, for
mulată de la tribuna congresului. 
Așa cum s-a apreciat în tot cursul 
dezbaterilor, această politică repre
zintă o necesitate imperioasă, deoa
rece numai prin unirea eforturilor 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste din tară se'va putea acțio
na cu succes pentru solutionarea 
problemelor mari si acute, econo
mice. politice și sociale, cu care 
este confruntată în prezent Italia, 
Expresie a acestei cerințe, noul gu
vern. bazat pe o largă majoritate 
parlamentară, din cadrul căreia fac 
parte, pentru prima oară după 30 
de ani. ambele partide ale stîngii, 
va trebui să acționeze în primul 
rind — așa cum se subliniază în 
rezoluția finală — pentru depășirea 
crizelor economice, combaterea te
rorismului și eradicarea cauzelor 
care l-au provocat, pentru apăra
rea instituțiilor republicane născu
te din Rezistentă, pentru garanta
rea securității tuturor cetățenilor.

Analizînd în acest context rapor

turile socialiștilor cu comuniștii, se
cretarul general al P.S.I. a relevat 
că acestea au fost mult îmbunătă
țite. datorită eforturilor ambelor 
partide, ambianta pozitivă existen
tă trebuind să fie continuată. ..Por
nind de aici — a spus secretarul 

— vom putea să 
multe convergențe 
asupra obiective
lor noastre comu
ne. vom putea în
tări în continuare 
unitatea stîngii, 
ca o premisă e- 
sențială pentru 

înfăptuirea politicii de unitate na
țională".

Congresul s-a pronunțat, totodată, 
în favoarea dezvoltării colaborării 
si legăturilor cu celelalte forte po
litice democratice, inclusiv cu Par
tidul Democrat-Creștin. subliniin- 
du-se în acest sens necesitatea unei 
colaborări pe baza egalității între 
toate partidele democratice și a res
pectului autonomiei fiecăruia.

O atentie deosebită s-a acordat 
unității interne a partidului socia
list. Cu toate acestea, nu s-a reu
șit să se voteze o moțiune imitară, 
ci au fost supuse votului toate cele 
patru moțiuni dinaintea congresului 
— cea a grupării principale, con
dusă de Bettino Craxi. obtinînd 63 
la sută din voturi. Problema unită
ții interne a P.S.I. rămîne. de alt
fel. chestiunea principală cu care 
va fi confruntată noua conducere 
aleasă în vara anului 1976 și con
firmată acum de congresul de la 
Torino.

Radu BOGDAN

general al P.S.I. 
stabilim cît mai

CORESPONDENȚA 
DIN TORINO
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