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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 

UnitâfU Socialiste, ieri s-a desfășurat

Plenara Consiliului National al Frontului Unității Socialiste

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși șl prieteni.
Plenara Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a 
dezbătut probleme importante pri
vind atît planul dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării noastre pe 
anul viitor, cit și activitatea orga
nismelor Frontului Unității Socia
liste. Aș dori să remarc faptul că 
toți vorbitorii au dat o înaltă a- 
preciere activității desfășurate de 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, pentru înfăptuirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
de ridicare continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

într-adevăr, avem rezultate 
bune în cei aproape trei ani care 
au trecut din cincinalul actual. 
Am obținut o producție suplimen
tară de peste 40 miliarde lei în 
industrie, iar planul pe anul viitor 
asigură condițiile necesare pen
tru dezvoltarea în ritm înalt a 
economiei naționale. Dispunem de 
tot ce trebuie pentru realizarea în 
întregime atît a planului cincinal, 
cît și a programului suplimentar 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului privind obținerea unei 
producții peste plan de cel puțin 
100 miliarde lei. Avem rezultate 
bune în înfăptuirea prevederilor 
programului de creștere mai ac
centuată a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului. Anul 
viitor vom trece la a doua etapă 
a majorării retribuției tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, 
care se va încheia, așa cum este 
prevăzut, în cursul anului 1980. 
Rezultate satisfăcătoare avem și în 
agricultură, precum și în celelalte 
domenii ale vieții economico-so- 
ciale. Oamenii muncii au depus 
eforturi susținute și fac totul pen
tru a-și îndeplini îndatoririle ce le 
revin pentru dezvoltarea în ritm 
înalt a economiei naționale, pentru 
asigurarea progresului general al 
societății noastre.

Aprobarea în unanimitate de că
tre plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a pla
nului pe anul viitor presupune și 
angajamentul tuturor organizațiilor 
și organismelor componente ale 
Frontului Unității Socialiste de a 
acționa cu toată consecvența, cu 
toată fermitatea pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a obiec
tivelor și prevederilor sale.

Desigur, avem succese cu care 
ne putem mîndri, dar mai avem 
încă și lipsuri, greutăți, mai avem 
mult de făcut pentru a realiza în 
cele mai bune condiții cincina
lul, pentru a asigura mersul cu 
pași tot mai mari înainte al patriei 
noastre. De aceea, trebuie să facem 

CHEMAREA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

privind aniversarea a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român

Cetățenț g/ României 

socialiste !

La 1 decembrie 1978, sărbătorim 60 de ani de la 
unirea Transilvaniei cu România, eveniment care 
a marcat înfăptuirea statului național unitar ro
mân. Această măreață realizare a reprezentat o în
cununare a aspirațiilor și luptei de veacuri ale po
porului nostru pentru eliberare națională și unita
te statală. Unirea din 1918 a fost rezultatul voinței 
ferme a întregului popor, al luptei duse de cele 
mai înaintate forțe politice ale vremii din rîndul 
tuturor categoriilor sociale, ea a evidențiat rolul 
hotăritor al maselor largi populare în făurirea is
toriei. Formarea statului național unitar — mo

totul ca fiecare 
organizație, fie
care organism, 
fiecare cetățean 
al patriei noastre 
să-și aducă con
tribuția la reali
zarea prevederi
lor planului pe 
anul viitor.

Totodată, să nu 
uităm că mai 
avem două luni 
din acest an și 
trebuie să acțio
năm în așa fel 
încît planul pe 
1978 să fie reali
zat la toți indi
catorii, pentru că 
numai astfel vom 
crea condiții pen
tru buna desfă
șurare a activi
tății în 1979.

Doresc să men
ționez și la ple
nara Consiliului 
Național al Fron
tului Unității So
cialiste necesita
tea de a acorda 
mai multă aten
ție problemelor 
calității, afirmă
rii revoluției teh- 
nico-științifice în 
toate domeniile, 
ridicării exigen
ței economice, 
realizării produc
ției cu consu
muri tot mai re
duse de materi
ale, combustibil 
și energie, cu un 
consum mai re
dus de muncă, 
creșterii substan
țiale a producti
vității muncii în 
toate sectoarele 
de activitate. 
Trebuie să facem 
totul pentru ge
neralizarea, de la începutul anului 
viitor, a autoconducerii și auto- 
gestiunii în toate sectoarele eco- 
nomico-sociale, asigurînd creșterea 
rolului organismelor de conducere 
colectivă, al consiliilor oamenilor 
muncii, al adunărilor generale în 
buna gospodărire și funcționare a 
tuturor întreprinderilor și unități
lor socialiste.

Trebuie înțeles bine că noul me
canism economic presupune spo
rirea spiritului de răspundere al 
tuturor organismelor de conducere, 
al tuturor co’ectivelor de oameni 
ai muncii, al fiecărui muncitor sau 
inginer, al fiecărui cetățean la locul 
său de muncă. Avem toate condi

țiile pentru ca anul viitor, odată cu 
trecerea generală la noul meca
nism economic, să obținem o îm
bunătățire simțitoare a activității 
în toate domeniile.

Este necesar să acționăm, de ase
menea, pentru îmbunătățirea acti
vității consiliilor și comisiilor 
Frontului Unității Socialiste. Fără 
îndoială, la tot ceea ce am rea’izat, 
organismele, consiliile Frontului 
Unității Socialiste și-au adus con
tribuția activă. Trebuie să ne gîn- 
dim însă să perfecționăm continuu 
activitatea acestora, să asigurăm o 
participare mai intensă a organi
zațiilor componente ale Frontului 

ment de importanță crucială în destinele patriei — 
nu a fost un produs al întimplării sau al unei con
juncturi internaționale, ci o necesitate istorică, o 
expresie a cerințelor legilor obiective ale evoluției 
sociale. Prin unire s-a realizat cadrul propice pen
tru o mai accentuată dezvoltare a forțelor de pro
ducție, a economiei naționale, pentru o mai puter
nică înflorire a științei și culturii, pentru intensifi
carea mișcării muncitorești, revoluționare, a acti
vității tuturor forțelor progresiste ale societății.

Frontul Unității Socialiste, în numele tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
al tuturor forțelor sociale și politice ale României 
socialiste, aduce un vibrant omagiu celor care, de-a 
lungul vremurilor, și-au închinat viața Împlinirii 
nobilelor aspirații de libertate și unitate ale po
porului român, maselor largi și militanților pro
gresiști de toate naționalitățile, prin a căror voință 
nestrămutată și luptă neistovită s-a înfăptuit, in 
1918, statul nostru național unitar.

Cetățeni și cetițene!

tn deceniile care au urmat unirii din 1918 a avut 
loc în țara noastră o intensă dezvoltare a industriei, 
a bazei tehnico-materiale a societății, a activității 
politice, culturale și artistice. în noile condiții crea
te, s-a dezvoltat în mod deosebit mișcarea revolu
ționară, muncitorească, forțele progresiste s-au afir
mat tot mai viguros pe arena vieții politice a țării.

Datorită însă faptului că la cirma statului se 
aflau burghezia și moșierimea, care au folosit 
unirea pentru consolidarea pozițiilor lor de clasă și 
intensificarea exploatării celor ce muncesc, marile 
probleme ale vieții sociale nu au putut fi rezolvate, 
idealurile și aspirațiile profunde ale maselor nu 
și-au găsit împlinirea. S-au menținut și s-au ac
centuat contradicțiile sociale dintre clasele domi- 
(Continuare in pag. a IlI-a)

Unității Socialiste la elaborarea și 
înfăptuirea măsurilor privind dez
voltarea patriei noastre, la unirea 
eforturilor' generale ale întregului 
popor.

Aș dori să menționez, în mod 
deosebit, necesitatea de a acorda 
mai multă atenție activității comi
siilor sătești și din cartiere ale 
Frontului Unității Socialiste. Pe 
lingă organizațiile și organismele 
din Frontul Unității Socialiste, 
aceste comisii au rolul de a orga
niza participarea la viața socială 
și politică a cetățenilor care nu fac 
parte din organizații’e și organis
mele Frontului Unității Socialiste. 
Să avem în vedere că dezvoltarea 

societății noastre, a democrației 
socialiste presupune atragerea lar
gă a tuturor cetățenilor patriei la 
activitatea socială și politică ; co
misiile Frontului Unității Socialiste 
oferă cadrul organizat pentru des
fășurarea acestei activități. Vom 
mai discuta această problemă în 
pregătirea Congresului Frontului 
Unității Socialiste ce va avea loc 
anul viitor, dar doresc să atrag de 
pe acum atenția de a acorda mai 
multă atenție acestei activități, pe 
care o consider deosebit de impor
tantă în condițiile dezvoltării socie
tății noastre, a democrației socia
liste în România.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a a- 
doptat în unanimitate chemarea 
adresată întregului nostru popor 
în legătură cu apropiata aniversa
re a 60 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român, de la 
unirea Transilvaniei cu România.

Acest moment epocal din istoria 
poporului nostru a deschis noi 
perspective atît dezvoltării forțe
lor de producție, științei și culturii, 
cît și afirmării poporului nostru, a 
aspirațiilor sale de progres, a vo
inței sale de pace, a hotărîrii de 
a-și făuri o viață demnă, liberă, de 
a trăi în prietenie și colaborare cu 
vecinif săi, cu toate popoarele lu
mii. (Aplauze puternice).

Fără îndoială, realizarea statu
lui național unitar este rezultatul 
unui lung proces istoric, expresia 
unei necesități legice. Condițiile 
vitrege ale dominației străine au 
întîrziat realizarea acestui dezide
rat, a acestei cerințe obiective pen
tru dezvoltarea economico-socială 
a poporului nostru. Actul unirii 
nu este o întîmplare, rezultatul 
unor momente conjuncturale, ci 
consecința unor cerințe legice, ro
dul luptei maselor largi populare, 
hotărîte să facă totul pentru a se 
uni într-un stat unitar, conștiente 
că numai în acest fel își puteau 
deschide calea spre progres, spre 
afirmarea, cu drepturi egale, în 
rîndul celorlalte popoare și nați
uni ale lumii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Fără îndoială că actul unirii n-a 
putut rezolva toate problemele so
ciale și naționale, n-a împlinit 
toate așteptările maselor largi 
populare care luptau pentru noi 
condiții de viață, pentru relații 
egale între toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate. Nu 
doresc acum să mă opresc asupra 
acestor probleme ; așteptările ma
selor muncitoare n-au putut fi rea
lizate în România, ca de altfel și în 
alte țări, datorită faptului că cercu-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Lucrările plenarei au avut 
la ordinea de zi:

1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1979 ;

2. Raportul cu privire la activitatea desfășurată de con
siliile Frontului Unității Socialiste ;

3. Raportul cu privire la activitatea desfășurată de con
siliile Frontului Unității Socialiste și organizațiile de masă 
și obștești componente pentru intensificarea și creșterea 
eficienței controlului oamenilor muncii ;

4. Aniversarea a 60 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român ;

5. Unele măsuri organizatorice.
(RELATAREA LUCRĂRILOR, IN PAGINA A 1II-A)

Ședința
Camerei Legislative
a Consiliilor Populare
în ziua de 2 noiembrie a.c. a avut 

loc ședința Camerei Legislative a 
Consiliilor Populare.

La lucrări au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Iosif Uglar. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare.

Au luat parte, ea invitați, inițiato
rii proiectelor de legi prevăzute in 
ordinea de zi, miniștri, conducători 
ai unor organe centrale de stat.

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Stefan Mocuța, pre
ședintele camerei.

Deputății au adoptat următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul de Lege pentru adopta
rea Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1979 ;

2. Proiectul de Lege pentru adopta
rea Bugetului de stat pe anul 1979.

Proiectele de legi supuse dezbaterii 
au fost prezentate de tovarășii Cornel 
Onescu, ministru secretar de stat la 
Comitetul de Stat al Planificării, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., și 
Gheorghe Picoș, adjunct al ministru
lui finanțelor.

Pe marginea celor două proiecte 
de legi au luat cuvintul Gheorghe 
Blaj, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Bihor, Emil Petrache, prim-vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Galați, 
Emeric Patakl, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Harghita, Adalbert 
Crișan, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Bistrița-Năsăud, Ion Tudor, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Dîmbovița, Maria Pitică, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Sălaj, Ion 
Crețu, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliulbi popular jude
țean Iași, Eugen Tarhon, prim-vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Tulcea, 
Lucia Dobrescu, membru al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
județean Brăila, Dumitru Ruja, 
membru al Comitetului executiv al
Consiliului popular județean Timiș, 
Iosif Eckenreiter, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Sibiu.

Luînd în dezbatere proiectele Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1979 șl 
Bugetului de stat. Camera Legislati
vă a constatat că cele două docu
mente au fost elaborate în concordan

Județul Covasna a îndeplinit planul 
pe primii trei ani ai cincinalului

Oamenii muncii români și maghiari 
din județul Covasna au pășit in luna 
noiembrie cu sarcinile pe primii trei 
ani ai actualului cincinal Îndeplinite.

Se apreciază că, in cele două luni 
care au mai rămas pînă la Încheierea 
acestei perioade, industria județului 
va realiza, peste prevederi. 457 830 
tone cărbune, 41 900 mc cherestea, 
5150 000 mp țesături din bumbac și 
tip bumbac, 1300 000 cărămizi și 
blocuri ceramice, 450 tone brinzeturi 
și alte produse necesare economiei 
naționale. Succesele dobîndite pină 
in prezent sint o chezășie că și jude
țul Covasna va realiza și depăși sar
cina stabilită de către Congresul al 
XI-lea al P.C.R., de a atinge pină la 
sfirșitul anului 1980 nivelul unei pro
ducții industriale de cel puțin 10 mi
liarde lei.

In telegrama adresată cu acest 

ță cu obiectivele șl sarcinile stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidului 
și cu prevederile din planul cincinal, 
îmbunătățite prin Programul supli
mentar adoptat de Conferința Națio
nală pe perioada 1976—1980 privind 
dezvoltarea mai accentuată a econo
miei naționale și creșterea nivelului 
de trai al populației. ,

în intervențiile lor, deputății au 
relevat in mod deosebit Îmbunătăți
rile aduse proiectului de plan și de 
buget ca urmare a orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu și au sub
liniat aportul hotăritor al indicațiilor 
secretarului general al partidului 
date cu prilejul desfășurării lucrări
lor de elaborare a planului, la re
centele consfătuiri de lucru și cu 
ocazia diferitelor vizite efectuate in 
județele țării, privind folosirea in
tensivă a capacităților de producție, 
valorificarea cu maximă eficiență a 
resurselor de materii prime, materia
le, energie și combustibili, a resurse
lor secundare, ieftinirea construcți
ilor, reducerea cheltuielilor materia
le, creșterea productivității muncii șl 
sporirea, pe această bază, a venituri
lor oamenilor muncii.

Arătînd că prevederile planului pe 
1979 reflectă politica partidului și 
statului cu privire la dezvoltarea 
continuă, echilibrată și in ritm susți
nut, a economiei naționale, a 
tuturor județelor țării, vorbitorii 
au evidențiat sarcinile care revin 
consiliilor populare în vederea înde
plinirii șl depășirii indicatorilor de 
plan, transformării acumulărilor can
titative într-o nouă calitate, supe
rioară, realizării la cote înalte a pro
gramului de investiții și construcții 
de locuințe, sporirii eficienței între
gii activități. în acest cadru, parti- 
cipanții la dezbateri s-au referit pe 
larg la măsurile care trebuie să fie 
luate de toate consiliile populare 
pentru perfecționarea mecanismului 
economico-financiar și întărirea au
toconducerii și autogestiunii, pentru 
mobilizarea energiilor în vederea u- 
tilizării intensive a capacităților de 
producție, folosirii complete a spa
țiilor construite, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție, gospodăririi mai bune a resurse
lor de energie, materii prime și ma
teriale, și îndeosebi a metalului, rea
lizării unui regim strict de economii.

De asemenea, au fost scoase în re
lief sarcinile deosebit de importante 
ce revin consiliilor populare din pla
nul de stat in domeniul creșterii 
producției agricole, dezvoltării zoo
tehniei, pentru o tot mai bună apro
vizionare a populației cu mărfuri a- 
groalimentare și industriale.
(Continuare în pag. a IV-a) 

prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R. se soune : 
Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolas 
Ceaușescu că avind permanent in 
față exemplul dumneavoastră de pa
triot înflăcărat, de dăruire, pasiune 
și consecvență revoluționară in tot ce 
ați făcut și faceți pentru binele și 
fericirea fiilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, vom munci cu și 
mai multă abnegație pentru Înfăp
tuirea sarcinilor pe acest an și pe ur
mătorii ani ai cincinalului, pentru ca 
toate obiectivele economice și socia
le să fie date in funcțiune la terme
nele planificate, pentru obținerea 
unor rezultate tot mai bune in ca
drul capacităților existente, făcînd 
astfel să sporească contribuția noas- 
tră la înflorirea și propășirea Româ
niei socialiste, la creșterea bunăstării 
întregului popor.
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M MI TEREN DE LMPTA li HflZBOIUl CONTRA RISIPEI
Spiritul gospodăresc a rămas la poalele muntelui textil...

hi resurse utile mincM, economiei naționale!
Plenara C. C. al P. C. R. a cerut:

Această imagine poate fi intîlnită în incinta întreprinderii „Tricodava" din București. Sînt deșeuri rezul
tate din procesul de fabricație. Ce cantitate s-a adunat ? Nimeni nu poate să ne spună cu exactitate. Se apre
ciază că s-au adunat 80 sau... 100 de tone. Tovarășul director Dumitru Gheorghe ne prezintă cîteva posibili
tăți noi de valorificare a deșeurilor. Aceasta presupune însă o colaborare mai largă cu alte unități din industria 
ușoară. Dar, sceptic, directorul Încheie : „Ce e val. ca valul trece...". Cine-1 va ajuta pe tovarășul director să 

înțeleagă că acțiunea la care ne referim nu este de campanie ? (D. Constantin)

• Pretutindeni să se acționeze cu energie sporită pentru reducerea mai substanțială a consumu
rilor specifice, a cheltuielilor materiale de producție, să se asigure creșterea indicelui de folosire a 
materiilor prime, precum și recuperarea, pînă la ultimul gram, a materialelor care rămîn după pre
lucrarea industrială ;

• Trebuie să se acționeze pentru perfecționarea sortării mașinilor și utilajelor casate, în vederea 
recuperării pieselor și subansamblelor care mai pot fi utilizate ;

® Metalul să fie trimis la retopit după o riguroasă sortimentare, în funcție de compoziția și cali
tatea aliajului, astfel îneît să intre în noua rețetă fără să se piardă nimic din materialele prețioase pe 
care le conține ;

• Trebuie să se desfășoare o largă acțiune pentru colectarea deșeurilor atît de la unitățile
economice, cît și de la populație. •

Reflectați asupra acestor calcule:
Minele de fier vechi din curțile întreprinderilor...

Acest depozit este situat In șoseaua gării Cățelu și apar ține întreprinderii de construcții edilitare și drumuri din 
Capitală. în depozit se găsesc : cofraje metalice, poduri și podețe, tuburi metalice ș.a. Unii cred că s-au adus 

pentru casare, alții susțin că sint declarate fiare vechi. Cine rezolvă dilema ? (I. Ștefan)
Foto : Agerpres

PE „APA SlMBETEI"—ASEMENEA 
MANI AVUȚII?

Din cantitățile mari de deșeuri menajere 
(cam 3 milioane tone pe an la nivelul orașelor 
țării) s-ar putea obține :

150000 MII TONE hîrtie din maculatura 
utilizabilă,

100 MII TONE metal,
100 MII TONE textile,
50 MII TONE piele, materiale plastice și cau

ciuc
50 MII TONE sticlă,
300 MII TONE hrană pentru animale,
500 MII TONE compost pentru agricultură,
500 MII TONE de astfel de deșeuri ar putea 

fi utilizate pentru obținerea de energie termică sau 
electrică.

Printr-un efort gospodăresc, toate 
acestea s-ar putea transforma în surse 
de sporire a avuției noastre, a tuturor!

PAGUBELE RETOPIRII
- SI AVANTAJELE SORTĂRII

Dacă o tonă de resturi metalice se dă la fier 
vechi se obțin circa 1 000 lei'; retopindu-se, se 
consumă suplimentar, pentru obținerea de lami
nate, 300 Kg combustibil, 64 kWh energie elec
trică, manoperă ș.a.

...Dar dacă aceeași cantitate de metal este 
sortată, iar capetele, ștraifurile ș.a. se refolosesc 
pentru realizarea unor piese mai mici, se pot ob
ține produse finite cu o valoare medie de 15-20 
MII LEI, fără cheltuieli materiale suplimentare.

ECHIVALENTUL PRODUCȚIEI A TREI MINE 
DIN VALEA JIULUI...

Din totalul resurselor energetice secundare se 
recuperează efectiv numai 67 LA SUTĂ. Cît re
prezintă energia care se irosește ? Echivalentul 
întregii cantități de cărbune extras într-un an din 
trei mine mari din Valea Jiului.

Asa h a snNniat tovarășul Nicolas C sescu la „Ziua r ® Nouă capacitate de

există reale posHtăti ca lo aool viitor să se ohCsă producții
producție. La Combinatul de

VEȘTI DIN ȚARĂ

agricole s ioare iu toate unitățile, in toate județele
ACUM ESTE ESENȚIALĂ 
ACCELERAREA ARĂTURILOR

îngrășăminte chimice din Bacău, 
unul dintre cele mai mari și impor
tante obiective de investiții ale in
dustriei chimice din actualul cinci
nal, a intrat în funcțiune fabrica 
de diamoniu fosfat. Noua capacita
te de producție este înzestrată cu 
utilaje și aparatură modernă de 
proveniență românească, tehnolo
gia fiind realizată da Institutul de 
proiectări pentru industria chimică. 
Primele cantități de îngrășăminte 
— circa 2 000 tone — au și fost li
vrate unităților agricole din jude
țele Bacău și Galați. (Gh. Baltă).

• 0 modernă autogara.
La Miercurea-Ciuc, in autogara 
extinsă și modernizată, călătorii au 
la dispoziție pe lingă o sală de aș
teptare spațioasă o cameră „Mama 
și copilul", iar pînă la sosirea au
tobuzului pot urmări programele de 
televiziune. O instalație de radio
amplificare anunță sosirea sau ple
carea autobuzelor, impiegatul de 
serviciu avînd la dispoziție o sta
ție de radiotelefon pentru menți
nerea legăturii directe cu autobaza

și cu mașinile aflate pe trasee. (I. 
D. Kiss).

• Inițiativă edilitară. 
Prin grija edililor Piteștiului numă
rul pomilor plantați în parcuri se 
va ridica, în acest an, la 140 000. 
S-a stabilit, de asemenea, ca în fie
care cartier să se sădească la pri
măvară „floarea preferată". în sere 
se pregătesc 100 000 de lalele, care 
vor fi plantate in centrul munici
piului, și zeci de mii de trandafiri

roșii pentru noul cartier de locuințe 
Calea București. (Gh. Cîrstea).

în silozuri — cantități 
sporite de legume și fruc
te. Pentru aprovizionarea în bune 
condiții a populației cu legume și 
fructe proaspete, pînă la obținerea 
viitoarei recolte, o parte din pro
ducția obținută în acest an este de
pozitată și însilozată. Astfel, pînă 
în prezent au fost însilozate canti
tățile prevăzute pentru această 
toamnă la cartofi, ceapă uscată și 
struguri, urmînd ca la rădăcinoase 
și mere să se încheie în zilele ur
mătoare.

în aceste zile continuă să se re
colteze porumbul și sfecla de zahăr, 
lucrările fiind mai intîrziate in ju
dețele din Transilvania, unde condi
țiile climatice din acest an au întir- 
ziat vegetația culturilor. Asa cum re
zultă din ultimele date centralizate 
la Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, mai sînt de recoltat circa 
600 000 hectare cu porumb. Paralel cu 
măsurile care se întreprind in vede
rea încheierii grabnice a recoltării 
porumbului și altor culturi, o atenție 
deosebită trebuie acordată pregătirii, 
încă de pe acum, a recoltei din anul 
viitor. în cuvintarea rostită cu prile
jul „Zilei recoltei", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că în acest an a 
crescut numărul 
unităților agricole 
de stat și coope
ratiste care au
realizat cu mult
peste 4 000 kg
griu și 5 000 kg
de porumb la 
hectar. De ase
menea, un număr 
mare de coopera
tive și întreprin
deri agricole de 
stat au obținut recolte de porumb de 
10 000 kg și peste 10 000 kg porumb 
boabe Ia hectar. Secretarul general al 
partidului a subliniat necesitatea ca 
asemenea recolte să devină producții 
medii pentru întreaga agricultură. 
Trebuie arătat că ps lingă unitățile 
agricole care au rezultate bune in ce 
privește randamentul la aceste cul
turi, există altele, în cele mai multe 
cazuri situate în apropierea celor 
fruntașe, care acum la recoltat au 
consemnat producții mai reduse, cu 
mult sub posibilitățile de care dispun.

Desigur, condițiile climatice din 
acest an n-au fost dintre cele mai fa
vorabile. Dar faptul că unități agrico
le apropiate, cu condiții naturale ase
mănătoare, au realizat producții foar
te diferite arată că nu se pot invoca 
numai factorii climatici ; elementul 
hotăritor l-au constituit respectarea 
tehnologiilor de lucru, aplicarea co
rectă a cuceririlor științei agricole, în 
concordanță cu particularitățile din 
fiecare unitate, de pe fiecare parcelă. 
Or, aceasta depinde de munca oame
nilor. de capacitatea specialiștilor, a 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole de a adapta și aplica reco
mandările de ordin general la parti
cularitățile locale. Iată de ce, așa 
cum a arătat conducerea partidului, 
se impune unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii din agricultură — 
mecanizatori, cooperatori, specialiști, 
cercetători — ale organelor de partid 
și organelor agricole, pentru ca încă 
din anul viitor să se facă o cotitură

radicală în activitatea din această ra
mură, să fie obținute recolte mari in 
toate unitățile.

însămînțările de toamnă au fost 
făcute în condiții agrotehnice superi
oare celor din alți ani. Ca urmare, la 
această dată griul și celelalte semă
nături au răsărit și este în curs pro
cesul de înfrățire. Iată, deci, un 
semn bun în ce privește viitoarea 
recoltă de cereale. Dar cea mai mare 
parte dintre culturi — porumbul, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui. car
tofii și altele — se însămînțează in 
primăvară. Și condiția hotăritoare 
pentru obținere/ de producții mari la 
aceste culturi o constituie executarea 
arăturilor de toamnă pe toate supra

® Toate tractoarele disponibile — în cîmp, zi și noapte 
• Front larg de lucru prin eliberarea grabnică a tere
nurilor ® Pretutindeni — grafice zilnice și termene 
precise pentru încheierea arăturilor ® Pretutindeni — 

maximă atenție calității lucrărilor.

fețele prevăzute și realizarea progra
mului de fertilizare cu îngrășăminte 
naturale și chimice.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
rostită la „Ziua recoltei", avem posi
bilitatea de a realiza toate arăturile 
pentru însămînțările de primă
vară. în programul stabilit de 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare privind desfășurarea 
campaniei de toamnă s-a prevăzut 
să se execute arături adinei pe o su
prafață de peste 4 milioane hectare. 
Intrucit solul este bine aprovizionat 
cu apă, arăturile se pot executa in 
condiții optime și cu un consum mai 
redus de energie față de alți ani. 
Iată de ce, în această perioadă, cind 
se dă bătălia strîngerii recoltei de pe 
ultimele suprafețe, este necesar ca 
organele de specialitate, inginerii a- 
gronomi, conducătorii unităților agri
cole să asigure buna folosire a mij
loacelor mecanice, astfel incit să se 
lucreze din plin la arături.

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că plnă la 1 
noiembrie au fost făcute arături de 
toamnă pentru însămințările de pri
măvară pe o suprafață de peste un 
milion de hectare — 25 Ia sută din 
suprafața planificată. în cooperative
le agricole din județele Argeș, Iași, 
Neamț, Prahova. Olt. Buzău, Hune
doara, Bistrita-Năsăud, Suceava, me
canizatorii au și executat arături de 
toamnă pe mari suprafețe. Cu toa
te că am intrat în luna noiembrie, 
iar timpul se poate Înrăutăți de la

o zi la alta. în unele județe, aceste 
lucrări sint intîrziate. Astfel. în coo
perativele agricole din județul Ilfov 
au fost arate doar 80 000 ha din cele 
265 000 ha prevăzute in plan. Situații 
asemănătoare sint și în cooperativele 
agricole din județele Constanta, Ialo
mița. Brăila. Timiș, Arad și altele. 
Puteau fi arate pînă lă această dată 
suprafețe mai mari ? Evident că 
da. în unele din județele amintite 
însămînțările au fost încheiate cu 
mult timp în urmă. Numai că trac
toarele rămase disponibile nu au fost 
concentrate imediat la arat. De aici 
se desprinde necesitatea ca în fiecare 
unitate agricolă, in fiecare județ, co
mandamentele locale și conducerile 

unităților agricole 
să întocmească 
grafice zilnice de 
lucru și să stabi
lească termene e- 
xacte pentru în
cheierea arături
lor. Pentru a se 
putea lucra din 
plin la arat este 
necesar să fie 
eliberate terenu
rile de coceni. 

Peste tot să se asigure front larg de 
lucru mecanizatorilor, astfel incit ei 
să poată lucra zi și noapte la arat, 
acordîndu-se toată atenția calității 
lucrărilor.

în ultimii ani. numeroase unități 
agricole din județele Olt, Argeș, 
Dimbovița și altele au obținut' recolte 
mari pe soluri podzolice, grele, care 
înainte rodeau foarte slab. Și în acest 
an, de exemplu, C.A.P. Scornicești- 
Olt a realizat pe asemenea terenuri 
cite un vagon de porumb la hectar. 
Aceasta se datorește unui mod nou 
de a lucra pămîntul, și anume ali
narea lui adîncă și scarificarea, în
soțite de aplicarea unor cantități co
respunzătoare de îngrășăminte și 
amendamente. Avind în vedere avan
tajele oferite de aceste lucrări, pro
gramul stabilit de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare pre
vede ca în acest an să se facă lucrări 
de afinare a solului pe 538 800 hec
tare și scarificări pe 329 800 hectare.

Pentru realizarea producțiilor mari 
prevăzute a se obține în 1979, este 
necesar ca mijloacele mecanizate din 
S.M.A. și I.A.S. să fie judicios folo
site la executarea ogoarelor de toam
nă. la lucirile de afinare și scarifi- 
care a solului. Esențial este ca în 
toate unitățile agricole, paralel cu 
eforturile depuse în vederea înche
ierii grabnice a recoltatului, să fie 
executate neîntîrziat arăturile pe în
treaga suprafață, lucrările de care 
depinde obținerea de recolte mari in 
anul viitor.

Rezolvarea: tot 
în întreprindere

La începutul lunii 
septembrie a.c„ mai 
mulți oameni ai mun
cii de la întreprin
derea de tricotaje și 
perdele Pașcani. ju
dețul Iași, au sesizat 
redacției că ceî care 
lucrează la agregatele 
nr. 1 și 2 din secția 
confecții întîmplnă o 
seamă de greutăți in 
realizarea sarcinilor de 
producție ca urmare a 
introducerii unor noi 
norme.

Consiliul județean al 
sindicatelor Iași ne-a 
comunicat că scrisoa
rea a fost analizată la 
fața locului, împreu
nă cu membri ai co
mitetului de partid, ai 
consiliului oamenilor 
muncii, ai comitetului 
sindicatului și repre
zentanți ai centralei 
industriei tricotajelor, 
începînd cu luna au
gust a.c., se precizea
ză în răspuns, s-au 
introdus în mod expe
rimental și la între
prinderea de tricotaje 
și perdele Pașcani 
normele departamen
tale unificate care 
există la alte unități 
similare din țară. La 
aplicarea noilor norme 
s-au constatat însă 
unele deficiente, ne- 
luindu-se măsurile teh- 
nico-organizatorice și 
politice necesare pen
tru a se asigura înde
plinirea lor.

Pe de altă parte, 
s-au făcut unele gre
șeli și la calculul re
tribuției pe luna au
gust. în urma analizei 
făcute, s-a dispus re
calcularea retribuției 
personalului care lu
crează la cele două 
agregate și acordarea 
diferentelor cuvenite, 
îh funcție de numărul 
de ore lucrate și de 
realizarea normelor. 
Totodată, a fost adop

tat' un program de mă
suri, dezbătut in 
ședința consiliului oa
menilor muncii, care 
să ducă Ia înlăturarea 
deficientelor consta
tate și la asigurarea 
condițiilor necesare 
aplicării în practică a 
noilor norme depar
tamentale. In finalul 
răspunsului se men
ționează că s-a discu
tat cu toți semnatarii 
care s-au declarat de 
acord cu modul de so
luționare a scrisorii.

Autocamioane 
transformate 
în taximetre

Scrisoarea adresată 
ziarului „Scînteia" de 
Gheorghe Mazilu, 
gestionar la depozitul 
de combustibili din 
Hm. Vîlcea, in care 
sesiza că la I.T.A. — 
Vîlcea există dezordi
ne, nu se urmărește 
îndeaproape cum iși 
îndeplinesc obligațiile 
de serviciu șoferii re
partizați să efectueze 
transporturi pentru 
alte unități, a fost ve
rificată la fata locului 
de un activist al Con
siliului județean de 
control muncitoresc al 
activității economice 
și sociale.

Din răspunsul Co
mitetului județean 
Vîlcea al P.C.R. aflăm 
că unii conducători 
auto, între care Stelian 
Crețu, Ion Orăcel, 
Paul Guranu. Con
stantin Vîlcu. precum 
și Mihai Ocnașu, care 
lucrează pe autoca
mionul 23—B—8289, 
proprietatea întreprin
derii de transporturi 
turistice auto — Bucu
rești, au fost găsiți 
transportind ilegal 
lemne de foc de Ia de
pozitul de bușteni al 
Combinatului de pre
lucrare a lemnului 
Rîmnicu Vîlcea la do

miciliul unor per
soane.

Pentru abaterile să- 
vîrșite, conducerea 
întreprinderii de
transporturi auto a 
sancționat pe cei în 
cauză, le-a imputat 
contravaloarea curse
lor, iar faptele lor au 
fost discutate in colec
tivele de muncă și 
cuprinse in buletinul 
informativ privind si
guranța și legalitatea 
transporturilor, ce se 
prelucrează săptămi- 
nal în întreprindere.

Cei vinovat! au fost 
puși, astfel, să răspun
dă pentru ilegalitățile 
comise. Dar cazul de 
față scoate în evidență 
și un alt aspect : lipsa 
controlului asupra în
deplinirii programului 
de lucru de către șo
feri, atit din partea 
întreprinderii de
transporturi auto, cît 
și a unităților la care 
aceștia sînt repartizați 
să lucreze. Or, tocmai 
această problemă, 
deloc lipsită de impor
tanță, conducerea 
I.T.A.-Vîlcea a tre
cut-o cu vederea.

Opinia 
colectivului 
în acțiune

Mihai Lupu. locatar 
al blocului nr. 18. mi- 
croraionul 15 din 
Deva, a semnalat re
dacției că Grupul în
treprinderilor de gos
podărie comunală si 
locativă din localitate 
a întrerupt furnizarea 
apei pentru blocul 
respectiv, din cauza 
neachitării de către 
mai multi locatari a 
sumelor de bani ce le 
reveneau drept cheltu
ieli comune către aso
ciație. Măsura dispu
să. afirma semnatarul 
scrisorii, afectează nu 
numai pe rău-platnicl.

ci și pe cei care și-au 
îndeplinit și iși înde
plinesc in mod con
știincios obligațiile în 
această privință.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Deva 
ne-a răspuns că cele 
sesizate sint reale. 
Asociația locatarilor 
nr. 25 Bejan, al cărui 
membru este și auto
rul scrisorii, datora, la 
un moment dat, 
G.I.G.C.L.-Deva, suma 
de 109 021 Iei, repre- 
zentînd costul unor 
facturi neachitate pen
tru apă, canal, încăl
zire etc., pe o perioa
dă de 4 luni.

La toate interven
țiile reprezentanților 
G.I.G.C.L., comitetul 
asociației de locatari 
a rămas indiferent, 
neluind măsurile co
respunzătoare, in ve
derea recuperării su
melor restante, dato
rate întreprinderii res
pective. în această 
situație, pentru a de
termina urgentarea 
onorării facturilor 
neachitate, G.I.G.C.L. 
a sistat furnizarea 
apei reci la blocul 
nr. 18 pe parcursul a 
două zile. De aseme
nea, pentru lichidarea 
restantelor la plata 
cheltuielilor comune, 
comitetul executiv al 
consiliului popular 
municipal, prin comi
tetul asociației locata
rilor nr. 25 Bejan, a 
luat o seamă de mă
suri, între care : 
schimbarea admi
nistratorului, care nu 
desfășura o activitate 
corespunzătoare. în
ființarea de popriri pe 
retribuția locatarilor 
cu restanțe mai mari 
de trei luni, organi
zarea unor colective 
pe blocuri și scări din
tre locatarii cu plata 
taxelor comune la zi, 
care să creeze o opi
nie de masă în rîndul 
restanțierilor, determi-

nîndu-i să-și achite 
datoriile către asocia
ție. Intr-un astfel de 
colectiv, se menționea
ză in răspuns, a cerut 
să activeze și semna
tarul scrisorii, care s-a 
declarat mulțumit de 
măsurile luate.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Comitetul exe

cutiv al Consiliului 
popular al județului 
Harghita : Clădirea
neterminată, la care 
se referă coresponden
tul voluntar loan 
Suciu, din comuna 
Lunca de Sus. a fost 
repartizată anul trecut 
Grupului școlar in
dustrial din cadrul în
treprinderii de trac
toare Miercurea-Ciuc. 
Conducerea acesteia 
va face demersuri in 
vederea asigurării do
cumentațiilor și fon
durilor necesare pen
tru terminarea ' și 
darea în folosință a 
imobilului respectiv. 
Pînă atunci s-au luat 
măsuri de conservare 
a construcției exis
tente.
• Comitetul jude

țean Bihor al P.C.R. : 
Pentru abaterile grave 
ce le-a comis. Roman 
Lazăr a fost destituit 
din funcția de pre
ședinte al cooperativei 
agricole de producție 
Săldăbagiul de Barcău. 
Organizația de bază 
P.C.R. a hotărît exclu
derea sa din rindul 
membrilor de partid, 
după ce în prealabil 
fusese exclus și din 
comitetul comunal de 
partid. Pentru faptele 
penale săvîrșite. el a 
fost, de asemenea, 
sancționat prin hotă- 
rîre judecătorească și 
obligat să acopere pre
judiciul cauzat uni
tății.
• Conducerea în

treprinderii de ho

teluri și restaurante 
Mangalia : în urma 
sesizării adresate zia
rului „Scînteia" de 
Vasile Briniuc din Su
ceava, referitoare la 
unele neajunsuri in 
gospodărirea și admi
nistrarea căsuțelor 
Brateș-Greaca din sta
țiunea Venus, au fost 
sancționați administra
torul Petre Iliev și re- 
cepționera Nușa
Ciocoiu. Aceasta din 
urmă nu va mai fi în
cadrată în viitor la 
I.H.R. Mangalia. Pe 
această cale, cerem 
scuze semnatarului 
scrisorii pentru neplă
cerile întîmpinate.

• Comitetul exe
cutiv al Consiliului 
popular al municipiu
lui Ploiești : S-a dis
pus conducerii coope
rativei „Constructorul" 
să mute secția exis
tentă în zona locuin
țelor din Piața Anton, 
care constituie o sursă 
generatoare de praf și 
zgomot. în caz de ne- 
respectare a termenu
lui de mutare stabilit, 
se vor aplica sancțiuni 
contravenționale, în 
conformitate cu pre
vederile legale privind 
protecția mediului în
conjurător.
• Comitetul execu

tiv al Consiliului 
popular al județului 
Suceava (ca răspuns 
la scrisoarea lui Ion 
P. Luca din satul Si
liștea, comuna Liteni) : 
începînd cu luna oc
tombrie a.c.. s-a pre
lungit traseul cursei 
de călători pe ruta 
Liteni—Siliștea. în
acest fel, se asigură 
legătura din centrul 
de comună, atit cu 
autobuzele care circulă 
spre și de la Suceava, 
cît și cu cele care 
circulă spre și de la 
Fălticeni.

Gheorghe 
PIRVĂN
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CUVIN TA REA
TOVARĂȘULUI 
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rile conducătoare, clasele dominan
te, care în anumite împrejurări au 
jucat un rol istoric în dezvoltarea 
socială, au avut limitele lor și în 
nici un caz nu concepeau ca puterea 
să fie predată poporului. Clasele 
dominante au considerat că unirea 
le deschide noi posibilități de con
solidare a privilegiilor lor, de ex
ploatare a maselor populare, fără 
deosebire de naționalitate. Aceasta 
a pus sarcini deosebite în fața for
țelor progresiste, a mișcării munci
torești, revoluționare. Este incon
testabil că înfăptuirea statului na
țional unitar a dat un nou și pu
ternic imbold mișcării progresiste, 
revoluționare, a întărit forțele cla
sei muncitoare, a deschis calea uni
tății dintre muncitori, țărani, inte
lectuali, dintre toți fiii patriei care 
doreau ca România să se dezvolte, 
în cadrul statului unitar, pe o cale 
democratică, ca problemele sociale 
să fie rezolvate în folosul maselor 
populare. Aceasta a intensificat 
lupta pentru ca oamenii muncii și 
toți cetățenii de alte naționalități 
care s-au așezat pe meleagurile 
Transilvaniei și Banatului de secole, 
au muncit și luptat împreună cu 
românii să se bucure de drepturi 
depline și, împreună cu întregul 
popor, să asigure pentru toți cei ce 
muncesc, pentru toți cetățenii pa
triei condiții egale de muncă, de 
viață și învățătură, de participare 
la conducerea societății. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Ceea ce n-a realizat și nu putea 
realiza regimul burghezo-moșie- 
fesc s-a realizat odată cu înfăp
tuirea insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperia'iste. cu 
trecerea la revoluția democratică și 
apoi socialistă, cu cucerirea puterii 
politice de către masele largi 
populare, în momentul în care po
poral a devenit cu adevărat stăpîn 
pe destinele sale, asumîndu-și rolul 
de făuritor conștient al propriei 
sale istorii libere și independente. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Sărbătorim evenimentul istoric, 
de importanță epoca’ă, al unirii, 
în condițiile avîntului făuririi pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea, ale succeselor remarcabile 
pe care le avem în toate sectoarele

de activitate. Aniversăm acest eve
niment cu hotărîrea fermă de a 
face totul ca principiile pentru 
care partidul nostru, forțele pro
gresiste și revoluționare au luptat 
întotdeauna să fie realizate pe 
deplin, ca întregul nostru popor, 
toți cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate, să se bucure din plin 
de cuceririle civilizației, de cuceri
rile socialismului, să fie partici
pant cu drepturi depline, egale 
la tot ceea ce se înfăptuiește, să 
beneficieze de rezultatele muncii 
lor, să poată participa activ la con
ducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate, a întregii societăți. (Aplau
ze puternice, îndelungi).

Avem, într-adevăr, mîndria să 
afirmăm că am rezolvat problema 
națională, am înfăptuit egalitatea 
în drepturi pentru toți cetățenii — 
așa cum puține state au făcut-o 
pînă acum. Sîntem ferm hotărîți 
să facem ca aniversarea actului 
din 1918 să fie o sărbătoare a întă
ririi unității întregului nostru popor 
în jurul partidului, în lupta pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral-dezvoltate în România! 
(Aplauze puternice).

Chiar în condițiile orînduirii 
burghezo-moșierești, oamenii mun
cii de naționalitate maghiară, ger
mană, de alte naționalități au în
țeles că locul lor este alături de 
oamenii muncii români, că locul 
forțelor înaintate din rîndul aces
tor naționalități este în rîndul 
Partidului Comunist Român. Aceste 
forțe au acționat cu toată hotărîrea 
pentru ca împreună să soluționăm 
problemele complexe ale dezvoltă
rii democratice în România. Nu 
poate fi uitată nici un moment po
ziția adoptată de naționalitățile 
conlocuitoare față de Dictatul de 
la Viena, condamnarea acestuia, 
hotărîrea organizațiilor democrati
ce revoluționare maghiare și ger
mane, ca și de alte naționalități, 
de a lupta, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru 
apărarea consecventă a libertăților 
democratice, a integrității Româ
niei. (Vii și puternice aplauze).

Iată de ce sărbătorim făurirea 
statului național unitar cu hotărî
rea de a face totul pentru întărirea 
unității poporului nostru în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, de a 
asigura mersul tot mai ferm înain

te, pe calea progresului, a bună
stării și fericirii, al României socia
liste. Sărbătorim acest eveniment 
cu hotărîrea fermă de a întări 
colaborarea și prietenia cu toți 
vecinii noștri, cu toate țările socia
liste, cu toate țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
considerînd că trebuie să facem 
totul pentru cauza păcii, pentru o 
colaborare internațională bazată pe 
egalitate, pe respectul independen
ței și suveranității naționale a fie
cărui popor, neamestecul în tre
burile interne, pentru dreptul fie
cărei națiuni de a-și hotărî calea 
dezvoltării liber, așa cum dorește. 
(Aplauze puternice, Îndelungi).

Este necesar ca toate organiza
țiile și organismele Frontului Uni
tății Socialiste să participe activ, 
în luna pe care o mai avem pînă 
la această măreață sărbătoare, la 
manifestările ce vor avea loc, ca 
ele însele să organizeze manifestări 
pentru a-i cinsti pe înaintași, pe 
democrații și revoluționarii care au 
luptat pentru înfăptuirea insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, ce a creat condi
țiile pentru afirmarea deplină a 
statului nostru național unitar, 
pentru întărirea forței și unității de 
granit a întregului nostru popor. 
Să sărbătorim acest eveniment cu 
hotărîrea fermă a fiecăruia de a-și 
face datoria față de patrie, față de 
popor, față de viitorul copiilor noș
tri, față de viitorul națiunii noas
tre, al întregului nostru popor, față 
de cauza socialismului, comunis
mului, a păcii în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice).

Doresc să exprim convingerea că 
toate organizațiile și organismele 
Frontului Unității Socialiste, toți 
cetățenii patriei noastre vor răs
punde cu elan chemării Consiliului 
Național și vor face totul pentru 
a-și aduce contribuția la înfăp
tuirea minunatului program elabo
rat de Congresul ai XI-lea, de ri
dicare a bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor.

Cu această convingere, urez tu
turor organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste, tutu
ror oamenilor muncii succes în în
treaga lor activitate, multă sănăta
te și fericire 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

CHEMAREA CONSILIULUI
AL FRONTULUI UNITĂȚII

privind aniversarea a 60 de ani 
statului national unitar

(Urmare din pag. I)

Lucrările plenarei
(Urmare din pag. I)

Pe marginea problemelor înscrise 
la ordinea de zi au luat cuvîntul : 
Ion Tudor, președintele Consiliului 
județean Constanța al F.U.S., Ludo
vic Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, Ana Mureșan, pre
ședinta Consiliului Național al Femei
lor, George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor, Justin Moisescu, 
patriarhul. Bisericii ortodoxe româ
ne, Emilia Zaharciuc, inginer la în
treprinderea textilă „Moldova", ju
dețul Botoșani, Radu Enachc, secre
tar al C.C. al U.T.C., Eduard Eisen- « 
burger, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, Lajos Kovacs, episcop al Epis
copiei unitariene-Cluj, Miron Negrilă, 
maistru la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, general-locotenent Gheor- 
ghe Gomoiu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, secretar al Con
siliului Politic Superior al armatei, 
Francisc Augustin, conducătorul Ar
hiepiscopiei romano-catolice Bucp- . 
rești, Marcel Dobra, președintele 
C.A.P. din comuna Girbovi, județul 
Ilfov, Andrei Csillag, secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
Ghcorglic Pop, președintele Consiliu
lui județean Maramureș al F.U.S„ 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Iosif Tripșa, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Suzana 
Galpall, președinta Comitetului jude
țean Mureș al femeilor, Carol Dina, 
director al întreprinderii „23 August"- 
Eucurești, dr. docent Carol Gollner, 
de la centrul de științe sociale Si
biu al Academiei de științe sociale șl 
politice, Petre Preoteasa, președintele 
Consiliului județean Dolj al F.U.S.

1. Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste a examinat și a- 
probat proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1979.

Relevind că orientările proiectului 
de plan se înscriu pe linia Directi
velor și obiectivelor hotărite de Con
gresul al XI-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, plenara a apre
ciat că prevederile pentru anul viitor 
asigură condiții pentru realizarea rit
murilor și proporțiilor stabilite in 
planul cincinal și de programul su

plimentar de dezvoltare economico- 
socială a țării pînă in 1980. îmbună
tățirea amplasării teritoriale a forțe
lor de producție și, pe această bază, 
progresul tuturor județelor patriei, 
precum și accentuarea laturilor cali
tative ale întregii activități econo
mice.

Plenara subliniază că elaborarea 
proiectului de plan s-a desfășurat 
sub îndrumarea nemijlocită a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
orientat eforturile spre găsirea de 
soluții menite, să ducă la punerea în 
valoare, la un nivel superior, a po
tențialului economiei noastre, 1a fo
losirea intensivă a capacităților de 
producție și’ sporirea productivității 
muncii, folosirea rațională a bazei de 
materii prime și energetice, a tutu
ror resurselor, reducerea în continua
re a consumurilor materiale, crește
rea eficienței in toate ramurile eco
nomice. la ridicarea neîntreruptă a 
bunăstării oamenilor muncii.

Ansamblul de prevederi ale pla
nului pe anul viitor reflectă preocu
parea constantă a partidului și sta
tului pentru înfăptuirea fermă a re
voluției tehnico-științifice în țara 
noastră, pentru sporirea avuției so
cialiste și dezvoltarea în continuare 
a bazei materiale necesare înfăptui
rii Programului partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

2. Plenara a stabilit sarcinile ce re
vin consiliilor Frontului Unității So
cialiste în îndeplinirea prevederilor 
planului pe anul in curs și pe anul 
1979, a obiectivelor cincinalului, a 
programului suplimentar de dezvol
tare mai rapidă economico-socială a 
țării și a programului de creștere 
mai accentuată a nivelului de trai al 
celor ce muncesc adoptat de Confe
rința Națională a partidului. S-a 
arătat că în centrul atenției organi
zațiilor Frontului Unității Socialiste 
trebuie să stea mobilizarea largă a 
oamenilor muncii din industrie pen
tru realizarea, paralel cu producția 
fizică, a tuturor indicatorilor calita
tivi ai planului, utilizarea intensivă 
a capacităților și valorificarea la un 
nivel tehnic înalt a materiilor prime 
și materialelor, reducerea mai sub

stanțială a consumurilor, a cheltuie
lilor materiale de producție, diminua
rea consumului de combustibil și 
energie, folosirea rațională a tuturor 
materialelor ce rezultă după prelu
crările industriale, colectarea și valo
rificarea deșeurilor atit de Ia unită
țile economice, cit și de la populație.

Plenara își exprimă încrederea că 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, vor face totul pen
tru îndeplinirea integrală și în con
diții de eficiență sporită a sarcinilor 
de plan pe anul în curs și pe anul 
viitor, a angajamentelor asumate, 
pentru Înfăptuirea obiectivelor stabi
lite în programul suplimentar, pen
tru transpunerea în viață a hotărâri
lor Congresului al XI-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat sarcinile și rolul consiliilor 
Frontului Unității Socialiste în mo
bilizarea eforturilor oamenilor mun
cii pentru creșterea indicelui de 
folosire a materiilor prime, economi
sirea riguroasă a metalului și a con
sumului de energie, folosirea inte
grală a capacităților de producție, a 
mașinilor și utilajelor, creșterea be
neficiilor întreprinderilor, aplicarea 
corespunzătoare a noului sistem de 
autogestiune și autoconducere a uni
tăților economice, perfecționarea și 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație, întărirea spiritului de răspun
dere în buna gospodărire a tuturor 
întreprinderilor.

Plenara a subliniat că, în spiritul 
hotărîrllor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la realizarea sar
cinilor planului național unic de dez
voltare economico-socială pe anul în 
curs o contribuție importantă au adus 
și consiliile F.U.S., organizațiile : de 
masă și obștești componente — sin
dicatele. organizațiile U.T.C.. comi
siile de femei, ale inginerilor și teh
nicienilor, cooperația meșteșugăreas
că și altele — care, sub conducerea 
partidului, au asigurat unirea efortu
rilor clasei muncitoare, ale țărănimii 
și intelectualității, ale tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. in lupta pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării.

(Continuare în pag. a IV-a)

nan te, exploatatoare
toare, țărănime, masele 
muncesc de la orașe și sate. Clasele exploa
tatoare au promovat o politică de discrimi
nare și învrăjbire națională, menită să înles
nească exploatarea și dominarea maselor 
muncitoare, atit din rîndul poporului ro
mân, cit și din rîndul naționalităților con
locuitoare. Au continuat să se păstreze pu
ternice rămășițe feudale în economia națio
nală, ceea ce a contribuit Ia frînarea dez
voltării economico-sociale, a progresului so
cietății.

A revenit Partidului Comunist Român, 
orînduirii socialiste misiunea istorică de a 
soluționa problemele fundamentale ale so
cietății românești în interesul întregului 
popor. înfăptuirea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste din 
august 1944, desfășurarea victorioasă a re
voluției populare, a edificării noii orîndu- 
iri au inaugurat epoca unor profunde trans
formări înnoitoare în societatea româneas
că, au asigurat împlinirea idealurilor de 
dreptate socială și națională pentru care au 
luptat nenumărate generații de înaintași, cu
cerirea deplină a independenței naționale, 
afirmarea dreptului sacru al poporului ro
mân de a fi stăpîn pe destinele sale. A fost 
lichidată definitiv exploatarea omului de 
către om, atît la orașe, xît și la sate. Toți 
cetățenii țării au dobindit largi drepturi și 
libertăți democratice, participind efectiv la 
guvernarea statului, Ia conducerea societă
ții. Problema națională și-a găsit soluțio
narea justă, pe baza politicii principiale a 
partidului, corespunzătoare concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice a clasei munci
toare, desființîndu-se orice fel de discrimi
nări de ordin național, asigurindu-se deplina 
egalitate in drepturi și posibilitatea afirmării 
plenare în viața socială a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționalitate.

România de azi înfățișează imaginea unei 
țări socialiste în plin avînt. Se dezvoltă în 
ritm înalt economia națională, se obțin succe
se istorice în industrializarea socialistă a 
țării, in modernizarea agriculturii, în făuri
rea noii baze tehnico-materiale a societății. 
Cresc continuu venitul național și, pe aceas
tă bază, nivelul de trai al poporului, țelul 
suprem al partidului comunist, esența în
săși a orînduirii socialiste. Invățămîntul, 
știința și cultura se afirmă ca factori de 
seamă ai progresului general, îmbogățesc 
necontenit cu noi valori patrimoniul spiri
tual al poporului. Se dezvoltă și se întăresc 
continuu orînduirea noastră socialistă, uni
tatea social-politică a întregului popor, pe 
temelia comunității intereselor și aspirații
lor tuturor claselor și categoriilor sociale — 
muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționalitate — 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. Dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste, asigurarea participării permanen
te a întregului popor Ia conducerea vieții 
economice și sociale stimulează energiile 
creatoare ale maselor largi, interesul îna
intării țării spre noi trepte de civilizație.

Pe plan extern se dezvoltă necontenit re
lațiile cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor socială. România 
se afirmă tot mai puternic in lupta pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
pentru instaurarea păcii, securității și cola
borării între popoare, participă activ la di
viziunea internațională a muncii, la schim
bul de valori pe plan mondial. La baza în
tregii activități internaționale a României 
socialiste stau principiile independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drepturi, re
nunțării Ia folosirea forței și la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state, principii ce 
se afirmă ca singurele in măsură să asigure 
pacea, securitatea și cooperarea între • 
țiuni și care capătă o tot mai largă 
noaștere internațională.

și clasa munci- 
largi ale celor ce

Intimpinăm jubileul unirii Transilvaniei 
cu România cu strălucite succese în dezvol
tarea internă și în politica internațională, 
succese ce ilustrează cu mare forță faptul 
că Partidul Comunist Român și-a îndeplinit 
și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică 
de stegar al intereselor fundamentale ale 
poporului, de forță politică conducătoare a 
societății, de centru vital al națiunii noas
tre socialiste.

întreaga politică internă și externă a țării 
poartă amprenta clocotitoarei activități a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — patriot 
înflăcărat și internaționalist consecvent, 
personalitate prodigioasă a lumii contempo
rane — activitate caracterizată prin îmbina
rea rigurozității științifice cu cutezanța spi
ritului revoluționar, inovator, a intransigen
ței revoluționare cu marea dragoste de oa
meni, cu un profund umanism comunist. în
tregul nostru popor dă o înaltă apreciere ro
lului excepțional, determinant ce revine 
secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, in elaborarea și înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării economico-sociale a 
țării, în perfecționarea conducerii științifice 
a întregii activități sociale, în elaborarea și 
promovarea politicii internaționale a parti
dului și statului, văzând in aceasta o chezășie 
a realizării cu succes a Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre co
munism.

Cetățeni și eetățene!

Bărbați și femei!

Tineri și virstnici!

Români, maghiari,

germani și de alte

naționalități!
Cu prilejul glorioasei aniversări a unirii, 

Frontul Unității Socialiste vă adresează 
chemarea ca, strîns uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, printr-o unanimă anga
jare în spiritul celui mai fierbinte patrio
tism, să vă consacrați toate forțele, întreaga, 
capacitate creatoare transpunerii în viață 
a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, obți
nerii unor noi și tot mai mari succese în 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Să nu precupețim nici un efort pentru a 
înfăptui exemplar prevederile planului cin
cinal și ale programului suplimentar de dez
voltare economico-socială a patriei ! Prin 
munca noastră, a tuturor, să asigurăm dez
voltarea în continuare, în ritmuri înalte, a 
industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, sporirea avuției so
ciale și a forței economice a patriei, astfel 
ineît să putem realiza obiectivul major sta
bilit de Conferința Națională a partidului de 
a depăși stadiul de țară în curs de dezvol
tare și a ridica România în rîndul țărilor cu 
un nivel de dezvoltare medie.

Să facem totul pentru a realiza saltul de 
la acumulările cantitative la o calitate nouă, 
să valorificăm superior toate resursele ma
teriale, să aplicăm pe scară cit mai largă cu
ceririle științei înaintate, făcînd din actualul 

’ rincinalul afirmării plenare a re- 
- "4î«nțifice. Să sporim neîn- 

-lunrii. să diminuăm 
X să reali-
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zăm economii tot mai mari, obținînd cu mij
loacele de care dispunem rezultate tot mai 
însemnate, o eficiență tot mai înaltă.

Să aplicăm cu fermitate și consecvență 
măsurile de perfecționare a mecanismului 
economic financiar, principiile autocondu- 
cerii și autogestiunii, să dezvoltăm neîncetat 
democrația muncitorească, pentru o tot mai 
bună gospodărire a unităților economice, 
stimulînd inițiativa și priceperea celor ce 
muncesc, spiritul de răspundere al tuturor 
cetățenilor în conducerea treburilor obștești. 
Astfel vom asigura baza creșterii continue 
a bunăstării generale, înfăptuirii integrale a 
Programului partidului de creștere mai ac
centuată a nivelului de trai, dezvoltării ci
vilizației noastre socialiste, făuririi unei vieți 
tot mai fericite întregului nostru popor.

Să milităm neobosit pentru înflorirea 
continuă a științei, învățămintului, artei și 
culturii. Să facem totul pentru a crea cîmp 
larg de manifestare geniului creator al po
porului nostru, pentru ridicarea activității 
de cercetare științifică la un nivel superior, 
așezînd întreaga activitate economico-socială 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei 
moderne. Să acționăm pentru anlicarea con
secventă a măsurilor 
vățămîntului inițiate 
mai strîns școala de 
Să folosim cadrul 
„Cîntarea României" 
puizabilelor talente ce sălășluiesc în popor, 
pentru îmbogățirea neîncetată a patrimo
niului culturii noastre naționale, pentru e- 
ducația socialistă a maselor. Prin intensifi
carea activității politico-ideologice și cultu
ral-educative, să asigurăm lărgirea orizon
tului general de cunoaștere, formarea omu
lui nou, constructor al socialismului și co
munismului.

întărirea continuă a orînduirii socialiste, 
a statului nostru constituie una dintre ma
rile îndatoriri ce revin tuturor cetățenilor 
țării. Să facem totul pentru perfecționarea 
conducerii vieții sociale, dezvoltarea demo
crației socialiste, să întărim neîncetat uni
tatea întregului popor, frăția dintre toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționali
tate,

Strîns uniți în jurul Partidului Comunist 
Român, al Comitetului său Central, al secre
tarului general al partidului, președintele 
Renublicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
acționăm ca un singur om pentru apărarea 
și consolidarea libertății, independenței și 
suveranității patriei, a minunatelor cuceriri 
revoluționare obținute prin lupta și munca 
întregului popor.

Vă chemăm, dragi tovarăși și tovarășe, să 
acționăm ferm pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nostru, 
închinată cauzei păcii și progresului în lume, 
pentru întărirea prieteniei și solidarității cu 
toate țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor de dreptate și egalitate. In spi
ritul politicii de pace și securitate a partidu
lui și statului nostru, să facem totul pentru 
soluționarea în interesul popoarelor a mari
lor probleme care confruntă astăzi omenirea, 
pentru dreptul fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, așa cum dorește, pentru edifi
carea pe planeta noastră a unei lumi mai 
bune și mai drepte, care să asigure pro
gresul și prosperitatea tuturor popoarelor.

Trăiască și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă România !

Trăiască Partidul Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre, inspirato
rul și organizatorul mărețelor victorii 
cialiste ale poporului !

Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
tregului nostru popor, a tuturor celor 
muncesc, fără deosebire de naționalitate, în 
jurul Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască colaborarea și solidaritatea țâri
lor socialiste, a forțelor revoluționare, pro
gresiste de pretutindeni, pacea și prietenia 
între toate popoarele lumii !

de perfecționare a în
de partid, legind tot 

practică și cercetare. 
Festivalului național 
pentru afirmarea ine-

so-

în-
ce
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urmare din pag. a III-a)
Apreciind aportul consiliilor Fron

tului Unității Socialiste, al organiza
țiilor de masă și obștești componen
te la valorificarea la un nivel tot 
mai înalt a potențialului nostru ma
terial și uman, participanții la dis
cuții au arătat că sînt încă largi po
sibilități pentru sporirea contribuției 
consiliilor F.U.S, și a organizațiilor 
de masă și obștești componente la 
eforturile pentru organizarea supe
rioară a producției și a muncii, În
tărirea ordinii și disciplinei In toate 
unitățile, obținerea cu mijloacele de 
care dispune economia noastră a 
unor rezultate maxime.

A fost apreciată contribuția consi
liilor F.U.S. la activitatea de înfru
musețare și bună gospodărire a loca
lităților. la viata cultural-educativă, 
la ridicarea nivelului general de cu
noaștere al maselor, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste. S-a subliniat, 
de asemenea, că consiliile Frontului 
Unității Socialiste, organizațiile com
ponente au acționat pentru aplicarea 
Hotărîrii Conferinței Naționale a 
partidului cu privire la participarea, 
într-o măsură tot mai mare, a tutu
ror categoriilor de oameni al muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea societății, a întregii vieți 
economico-sociale.

S-a subliniat larga activitate desfă
șurată de Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, de organiza
țiile de masă și obștești componente 
pentru înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului, ele extinzîn- 
du-și și diversificîndu-și relațiile cu 
organisme și organizații similare din 
țările socialiste, cu partide progresis
te și democratice, cu mișcări de eli
berare națională din diferite țări de

pe toate continentele, aducindu-și 
contribuția la promovarea fermă a 
pozițiilor principiale, constructive, 
ale României în eforturile pentru 
soluționarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea, la cauza 
păcii și colaborării între popoare.

3. Referitor la activitatea consilii
lor F.U.S. și organizațiilor de masă 
și obștești componente pe linia con
trolului activității economico-sociale, 
vorbitorii au subliniat permanenta 
îmbunătățire a conținutului activită
ții desfășurate de echipele de control 
al oamenilor muncii, participarea 
efectivă a unor categorii tot mai 
largi de oameni ai muncii de la ora
șe și sate la organizarea și exercita
rea controlului. S-a subliniat că ma
joritatea echipelor de control al oa
menilor muncii contribuie la forma
rea și dezvoltarea spiritului de lega
litate, cinste și corectitudine, la for
marea atitudinii înaintate a lucrăto
rilor din unitățile de servire publică, 
la combaterea manifestărilor de ne
glijență, nepăsare și lipsă de răs
pundere față de interesele populați
ei, la buna gospodărire a avutului 
obștesc.

Evidențiindu-se rezultatele pozitive 
obținute in organizarea și exercita
rea controlului oamenilor muncii, s-a 
arătat că este necesar să se acțione
ze in continuare, cu toată fermita
tea, pentru perfecționarea activității 
de control obștesc, pentru creșterea 
eficienței acestuia, pentru solutiona
rea operativă a propunerilor făcute 
de echipele de control al oamenilor 
muncii, asigurîndu-se, totodată, spo
rirea gradului de receptivitate a ca
drelor de conducere din unitățile e- 
conomice și social-culturale față de 
sesizările și observațiile acestora. 
S-au făcut propuneri pentru ridica

rea nivelului calitativ și creșterea 
contribuției controlului oamenilor 
muncii la respectarea riguroasă a ho- 
tărîrilor de partid și a legilor țării, 
lă formarea unei puternice și exi
gente opinii împotriva neajunsurilor, 
a abaterilor de la principiile eticii și 
echității socialiste, la cultivarea în 
rîndul personalului muncitor din u- 
nitățile supuse controlului a unei 
comportări civilizate, plină de solici
tudine față de cerințele și interesele 
populației.

4. Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a reliefat 
importanța istorică a unirii Transil
vaniei cu România, săvirșită In urmă 
cu șase decenii și care a marcat în
ființarea statului național unitar ro
mân. Acest act măreț a fost rezulta
tul voinței nestrămutate a întregului 
nostru popor, al luptei maselor largi 
populare, a forțelor progresiste împo
triva împilării sociale și naționale.

Subliniindu-se faptul că proble
mele fundamentale ale societății ro
mânești au putut fi soluționate după 
eliberarea țării și cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea și intelectualitatea, în 
cadrul plenarei s-a înfățișat tabloul 
marilor succese dobîndite, sub con
ducerea Încercată a Partidului Comu
nist Român, de oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în construirea socia
lismului, in înflorirea economico-so- 
cială a patriei, în asigurarea bună
stării întregului popor. Plenara 
F.U.S. a cerut tuturor organizațiilor 
componente să acționeze pentru 
transformarea aniversării unirii din 
1918 într-un prilej de largă mobilizare 
a energiilor tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
în eforturile de realizare a obiective

lor pe care Congresul al XI-lea șî 
Conferința Națională ale partidului 
le-au pus în fața societății noastre.

tn legătură cu aniversarea a 60 de 
ani de la făurirea statului național 
unitar român, plenara a adoptat, in 
unanimitate, o chemare, care se dă 
publicității.

5. 'finind seama de faptul că în ul
tima perioadă au avut loc schimbări 
în conducerile unor organizații com
ponente ale Frontului Unității Socia
liste, precum și la județe, au fost 
desemnați noi reprezentanți in Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, după cum urmează : din 
partea Partidului Comunist Ro
mân. tovarășii : Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nlcolae Hurbean, prlm-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
F.U.S., Haralambie Alexa, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al F.U.S.. Gheor- 
ghe Dumitrache, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele Consiliului jude
țean al F.U.S., Nlcolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., președintele 
Consiliului județean a) F.U.S., Pa- 
raschiv Benescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R., președintele Consiliului jude
țean al F.U.S., Iosif Szasz, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.U.S., Teodor 
Haș, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
F.U.S., Ion Tarachiu, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialomița al

P.C.R., președintele Consiliului jude
țean al F.U.S., Maxim Bergliianu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al F.U.S., Ni- 
colae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
F.U.S., Petre Enache, prim-secretar 
al Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., președintele Consiliului jude
țean al F.U.S., Vasile Bărbuleț, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., președintele Consiliu
lui județean al F.U.S., Traian Gîrba, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.U.S., Teodor 
Roman, prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
F.U.S., Ion Petre, prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
F.U.S., iar din partea unor orga
nizații de masă și obștești, to
varășii : Emil Drăgănescu, ministrul 
turismului și sportului, Ioachim 
Moga, președintele Centrocoop, Ion 
Irimescu, președintele Uniunii artiș
tilor plastici, Constantin Flitan, pre
ședintele Asociației juriștilor, Neagii 
Cosma, prim-vicepreședinte al Aso
ciației Automobil Clubului Român, 
Oprea Romul, secretar al Asociației 
juriștilor.

Totodată, plenara a ales pe tovară
șul Virgil Cazacu ca membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste.

BBBBBBBBB B B

Ședința Camerei Legislative 
a Consiliilor Populare

(Urmare din pag. I)
Vorbitorii au evidențiat faptul că 

bugetele locale pe anul 1979 au fost 
elaborate în concordanță cu hotări- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie a.c. cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării econo- 
mico-financiare, în strînsă corelație 
cu indicatorii prevăzuți în proiectul 
planului. Dezbaterile au reliefat că 
proiectul Bugetului de stat asigură 
resursele financiare necesare sarci
nilor stabilite privind producția, in
vestițiile, acțiunile social-culturale, 
ridicarea nivelului de trai și alte o- 
biective planificate.

în cadrul discuțiilor pe marginea 
celor două proiecte de legi au fost 
făcute numeroase propuneri, multe 
dintre ele vizînd îmbunătățirea acti
vității consiliilor populare, a colabo
rării cu ministerele, cu alte instituții

centrale, îndeosebi tn soluționarea 
problemelor legate de realizarea pla
nului de producție, de investiții, pre
cum și în legătură cu dezvoltarea 
economico-socială a județelor, a lo
calităților țării.

Participanții Ia dezbateri au expri
mat angajamentul ferm al consiliilor 
populare de a acționa cu hotărlre 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor privind dezvoltarea industriei, 
a agriculturii, a celorlalte ramuri ale 
economiei, pentru ridicarea nivelului 
de viață al cetățenilor, mobilizînd și 
antrenînd în acest scop întreaga 
populație a județelor, orașelor și co
munelor.

In încheierea dezbaterilor. Camera 
Legislativă a aprobat, în unanimita
te, proiectele de legi înscrise pe or
dinea de zi.

(Agerpres)

Succese ale
Colectivele marilor combinate 

și întreprinderi siderurgice din 
țară continuă să înscrie impor
tante succese în efortul pe 
care-1 depun pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor pla
nului producției fizice. Astfel, 
potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort, siderurgiș- 
tii au elaborat, pînă la această 
dată, peste prevederile planului 
la zi, mai mult de 138 000 tone 
fontă, 154 000 tone oțel aliat și 
înalt aliat, 38 000 tone laminate 
grele și 66 000 tone cocs meta
lurgic.

în primele rînduri ale între
cerii socialiste continuă să se 
afle furnaliștii, oțelarii, lamina- 
torii și cocsarii de la Combina
tul siderurgic Hunedoara — cei

siderurgiștilor
care au lansat anul acesta che
marea la întrecere către toți me- 
talurgiștii țării. Ei au livrat pînă 
acum economiei naționale, în 
afara prevederilor, peste 67 000 
tone fontă, 43 000 tone oțel brut 
și 30 000 tone oțel aliat și înalt 
aliat, 12 000 tone laminate grele, 
26 000 tone cocs metalurgic și 
alte însemnate cantități de pro
duse siderurgice. De asemenea, 
oțelarii de la cuptoarele electrice 
ale Combinatului siderurgic din 
Galați au elaborat un plus de 
74 000 tone oțeluri speciale, iar 
colectivul combinatului din Re
șița a înscris in grafice o depă
șire de 10 000 tone fontă, 20 000 
tone oțeluri aliate și înalt aliate 
și 38 000 tone laminate grele.

(Agerpres)

„Acuarela ca mijloc 
autonom de expresie11 
ar putea fi subintitu
lată expoziția deschisă 
in sălile de la parter 
ale Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste 
România : o demon
strație a faptului că 
acuarela constituie un 
domeniu artistic dis
tinct, deosebit de ace
la al picturii, dar pus 
uneori în slujba ei 
prin faptul că a oferii 
și of eră-artiștilor mij
loace de notare rapi
dă a unor viziuni sau 
imagini percepute di
rect șl care ulterior ar 
putea fi transpuse în
tr-un tablou. Ghereta 
de la Filantropia — 
acuarela prezentată 
acum în expoziție — 
constituie un aseme
nea strălucit exemplu 
de transpunere: ca și in 
cunoscuta pictură pe 
aceeași temă. Luchian 
manifestă aici un deo
sebit simț al materiei, 
o viziune profund re
velatoare asupra su
biectului investigat.

Ca și desenul, acua
rela a constituit pen
tru mulți dintre artiș
tii noștri un exercițiu 
de educare a sensibi
lității, de exprimare 
rapidă, mobilă, cursi
vă. Uneori mai înde
lung elaborate, alteori 
reprezentind simple 
file rupte din caietele 
de notații curente în 
care cîteva pete colo
rate au fost aplicate 
cu știința efectului de 
ansamblu, aceste acua
rele exprimă nu nu

mai sfera de preocu
pări a fiecărui artist, 
dar, în totalitatea lor. 
pasiunea celor mai 
mulți dintre artiștii 
noștri pentru peisaj. 
Ele constituie expresia 
lirismului, a capacită
ții artiștilor de a in
vestiga complexitatea 
naturii, frumuseți ce 
apar și pier odată cu 
variațiile infinitezima-

îmbogățeaseă necon
tenit paleta repre
zentării cu valorile 
sugestivității. Nu ne 
putem imagina, de 
pildă, creația lui Th. 
Pallady fără acuarele
le sale dincolo de care 
răzbat, ca și in pictu
ră, ecourile aceleiași 
lumi de vibrații și in
tensități surdinizate, 
după cum personalita-

Șirato. realizate cu 
simplitate, au fost 
concepute nu ca sim
ple exerciții de inde- 
mînare, ci ca mijloace 
de exprimare a fru
museților, a senzațiilor 
optice inspirate de 
peisaj.

Acuarelele semnate 
de M. II. Maxy, Victor 
Brauner sau Marcel 
Iancu aduc mărturia

[XPOZITIA ..MUME1A ROMANEASCA 
IN SECOLUI II"

le ale luminii, cu tre
cerea orelor și ano
timpurilor. O livadă 
înveșmintată în florile 
primăverii sau un 
peisaj marin, abun
dența vegetală a verii 
sau transparențele u- 
nei corole, conturele 
unui oraș întrevăzut 
dincolo de vibrațiile 
luminii din zori sau 
din amurg, numeroa
se, foarte numeroase 
peisaje din țară sau 
străinătate au atras a- 
tenția acuarellștilor 
români. Adunate, ani 
de-a rindul, in mape
le lor, aceste lucrări 
ar putea alcătui ade
vărate itinerare de 
călătorie.

Artiștii români cei 
mai valoroși ai aces
tui secol au știut să-și

tea artistică a lui 
J. Al. Steriadi ne-ar 
apărea unilateral pre
zentată fără acuarelele 
sale atit de revelatoa
re pentru ironia fină 
și calitățile-i de dese
nator. Imaginea unor 
alți apreciați artiști ca 
H. Catargi sau C. Baba 
ne apare îmbogățită 
prin prezentarea aces
tei laturi a activității 
lor.

La N. Tonitza sau 
Gh. Petrașcu, mijloa
cele acuarelei, cu toa
tă spontaneitatea și a- 
parența lor de efemer, 
se dovedesc in măsură 
să exprime aceeași vi
ziune revelatoare pe 
care o conține și pic
tura lop. Lucrările lui 
Nicolae Dărăscu, Va
sile Fopescu sau Fr.

unei alte modalități de 
abordare a acuarelei. 
Caracterul construit al 
imaginii, desenul pu
ternic, densitatea cu
lorii, opacitatea ei a- 
duc în contextul între
gii manifestări o notă 
in plus de gravitate. 
La antipod, fluiditatea 
și transparența acua
relelor realizate de 
Nutzi Acontz și M. W. 
Arnold in care spațiile 
albe ale hirtiei intră 
într-un dialog atit de 
elocvent cu vaporozi- 
tatea suprafețelor co
lorate, efectul este de 
poezie discretă, de 
freamăt aerian și lu
minozitate.

Lucia Bem. Bălăces- 
cu, Margareta Sterian, 
Ligia Macovei. Iosif 
Bene, Clara Cantemir,

Traian Brădean, Ște
fan Constantinescn, 
Silvia Cambir, Mari
ana Petrașcu, Maria 
Constantin, Iulia Hă- 
lăucescu ș. a. sînt 
realizatorii unor lu
crări variate care, e- 
vidențiindu-le perso
nalitatea, pun in va
loare, implicit, bucuria 
de a privi aspecte in 
veșnică schimbare ale 
peisajului «au un chip 
expresiv,- de a contura 
scene caracteristice 
vieții bucureștenei 
Fără a .depăși catego
ria calmă a micilor 
notații in care locul 
prim este atribuit e- 
chllibrului armonios 
între forma respectată 
și jocul luminos al 
atmosferei, ele păs
trează, intactă, incan
tația discretă care le-a 
provocat Tușele de 
culoare puțină și flui
dă animate de subtile 
vibrații luminoase in 
lucrările lui Constan
tin Baciu sau Octav 
Grigorescu mărturisesc 
același rafinament și 
eleganță a execuției.

Importantă atit pen
tru ilustrarea dezvol
tării pe care a cunos
cut-o acuarela in ulti
mii 75 de ani, cit și 
pentru exemplarele de 
adevărată artă pe care 
le prezintă, expoziția 
din sălile Muzeului de 
artă constituie unul 
din evenimentele cul
turale de seamă ale 
acestei toamne.

Marina PREUTU Liceul de matematică șl fizică „I. L. Caragiale" din Capitală. 
Elevi din anul IV în laboratorul de chimie

Filarmonicile din Sibiu și Oradea 
pe scenele bucureștene

Două formații or
chestrale din țară, mai 
puțin cunoscute publi
cului bucureștean : Fi
larmonica din Sibiu, 
dirijată de Petre Sbâr- 
cea și Filarmonica din 
Oradea, dirijată de Er
vin Acel. Programele 
prezentate în concert 
au fost. cu. grijă. alcă
tuite — Filarmonica 
din Sibiu : „Unison11 
de Vasile Herman, 
Concertul pentru orgă 
nr. 10 de Haendel (so
list — Iosif Gerste- 
nengst) șț Simfonia a 
III-a de Brahms, iar 
Filarmonica din Ora
dea : Trei piese pentru 
coarde de Constantin 
Silvestri, Concertul 
pentru vioară de 
Brahms (solist — Vik
tor Tretiakov) și Sim
fonia a III-a, „Scoția
nă11 de Mendelssohn- 
Bartholdy — demon- 
strîndu-ne elocvent ni
velul interpretativ la 
care au ajuns cele 
două orchestre.

Momentul remarca
bil din concertele oas
peților l-a constituit 
prezența solistică a 
violonistului sovietic 
Viktor Tretiakov în 
concertul de Brahms. 
Tretiakov cîntă cu o 
vitalitate, cu o ardoa

re și o amploare sono
ră rar intilnite, inșis- 
tind asupra laturii ro
mantice a muzicii 
brahmsiene, fără însă 
să forțeze rigoarea 
stilistică stabilită de 
marea și strălucita 
tradiție a interpretării 
acestui concert. De

altfel, partea I și a 
III-a, mai'tipropiate ca 
structură și atmosferă 
acestei maniere, au 
fost și cele mai bine 
redate ; părții a doua 
îi lipsea parcă fiorul, 
insinuarea emoției, o 
tentă mai delicată.

în ceea ce privește 
simfoniile ascultate (a 
III-a de Brahms și a 
III-a de Mendelssohn- 
Bartholdy), Petre Sbâr- 
cea și Ervin Acel nu 
ne-au prezentat ver
siuni de excepție, eve
niment ce se întîmplă 
destul de rar și celor 
mai mari orchestre 
(am putea spune totuși 
că „simfonia scoțiană11

oferită de filarmonica 
orădeană era mai șle
fuită, mai diversă, cu 
mai mult suflu — a- 
portul decisiv avîndu-i 
compartimentul corzi
lor — în momentele de 
strălucire), în schimb 
ne-au arătat că la Si
biu și Oradea se face 
muzică la un nivel no
tabil, în spiritul șl li
tera partiturii, aceasta 
fiind in fond condiția 
esențială în educarea 
gustului ascultătorilor 
atrași de marea muzi
că. Activînd in centre 
cu vechi și importante 
tradiții culturale și ar
tistice, filarmonicile 
din Sibiu și Oradea 
sînt totuși orchestre 
tinere, în sensul că 
numără în rîndurile 
lor mulți instrumen
tiști tineri, dacă nu 
majoritatea și uneori 
entuziasmul depășește 
posibilitățile lor teh
nice actuale : lăudabi
lă este insă dorința e- 
videntă spre mai bine, 
profesionalismul la 
care aspiră fiind sem
nul înțelegerii rolului 
determinant pe care-1 
ocupă muzica în cul
tura unui popor.

Dan 
SCURTULESCU

Două zile într-o echipă de control al oamenilor uncii Una în grafice, alta pe
Măsura eficienței controlului oa

menilor muncii pe teritoriul munici
piului Brăila ne-au dat-o două cifre : 
numărul mare al observațiilor, pro
punerilor și sugestiilor făcute de 
echipe, în perioada care s-a scurs 
din acest an, în total 724. și, o 
altă cifră, 656 — numărul propune
rilor rezolvate la zi de între
prinderile controlate și de autori
tățile locale. Vorbindu-ne despre do
rința echipelor de control de a parti
cipa efectiv la îmbunătățirea aprovi
zionării populației, la perfecționarea 
transportului în comun, a activității 
cantinelor, a tuturor serviciilor publi
ce, tovarășul Ion Vasilescu, președin
tele Consiliului municipal al sindica
telor, a insistat asupra unui fapt esen
țial.

— Am căutat, și în bună măsură 
am reușit, să debarasăm membrii e- 
chipelor noastre de povara observa
ției mărunte. Aprofundarea proble
melor cu care se confruntă o unitate 
de interes public și înțelegerea pe 
deplin a situației duc totdeauna Ia 
emiterea unor sugestii și propuneri 
bine întemeiate, capabile să sprijine 
efectiv unitățile controlate. E, desigur, 
important să constați și să consem
nezi în registru că într-o anumită 
unitate, să zicem sanitară, la un mo
ment dat s-a creat aglomerație, dar e 
cu mult mai bine dacă echipa înțe
lege care e cauza și dă o sugestie fo
lositoare și, în continuare, urmărește 
cum este ea finalizată. Acționind cu 
simț de răspundere, cu convingerea 
că ajută cu adevărat la îmbunătă
țirea serviciilor publice, cei aproape 
2 300 de oameni ai muncii, ciți sînt 
cuprinși în echipele noastre de con
trol, au sprijinit efectiv unitățile de 
transport în comun, au participat 
la perfecționarea activității' unități
lor sanitare, comerciale, ale coopera
ției meșteșugărești.

Pentru a vedea, practic, cum se des
fășoară controlul oamenilor muncii 
în Brăila, ne-am „integrat11, timp de 
două zile, într-o echipă și am pornit 
pe teren.

Primul popas — magazinul univer
sal „Dunărea11. Unitatea își merită

pe deplin denumirea de magazin 
universal : în nenumăratele ei com
partimente comerciale găsești aproa
pe tot ceea ce trebuie intr-o gospo
dărie. Deși e mare afluență de public, 
desfacerea mărfurilor se face rapid, 
fără aglomerații inutile. Ne atrage 
atenția faptul că membrii echipei sînt 
bine cunoscuți atit de vînzători, cit și 
de șefa „universalului11, tov. Vasili- 
chea Dumitru. între personalul ma
gazinului și între cei care controlea
ză, în numele cetățenilor, nici urmă 
de „răceală11, de rezerve. Tovarășa 
Tudorița Zahiu, membră in echipă,

unei informații incredibile : respon
sabilul (veritabil, pentru că în fața 
noastră se afla un fals responsabil) 
plecase în concediu și lăsase localul, 
deci valori de sute de mii de lei, să 
plutească în voia soartei. Nimeni nu 
știa ce se vinde acolo, ce se cumpă
ră, ce mărfuri intră în unitate, ce 
produse ies. Echipa de control nu a 
notat însă doar faptul în sine, ci și-a 
propus să studieze dacă nu cumva în 
rețeaua unităților similare „Lotcăi11 
„metoda11 nu se practică pe scară 
largă.

Echipa de control merge mai de

® Multe constatări - și multe soluționări 
operative • Un „responsabil" care este ...dar 
nu este • „Sala armelor" aflată în părăsire 

și prea multe cîntare cu minusuri

muncitoare la întreprinderea de con
fecții din localitate, se interesează de 
noutățile apărute recent in magazin, 
dacă depozitul de marfă din Galați 
onorează la timp comenzile, dacă 
magazinul reușește să vindă zilnic 
mărfuri în valoare de 1 milion lei. I 
se răspunde clar, cu promptitudine 
la toate întrebările, iar echipa nu are 
ce nota în registrul de sesizări.

Aspecte similare întîlnim și la ma
gazinul alimentar din centrul orașu
lui, în piață, la Casa de modă, la far
maciile pe care le-am vizitat, în ma
gazinele pentru pîine.

Intrăm și in cîteva unități de ali
mentație publică. La „Lotca11, local 
cu profil pescăresc, deși se apropia 
ora mesei, în galantare bătea vintul. 
Echipa de control cere să vorbească 
cu responsabilul.

— Eu sînt responsabilul — zice ci
neva.

— De ce este atit de P’ 
zionat localul ?

— Păi, de ce r 
nu sînt eu resr

Treptat, ech1

parte prin oraș. Pe b-dul Republicii 
este o unitate aflată mai de mult sub 
observația și controlul oamenilor 
muncii : „Crama veche11. E ora me
sei, lume multă. în bucătărie, prost 
gospodărită, în care se vede de la 
distantă că se mătură doar de ochii 
soacrei, cineva în halat așază frumos, 
în farfurii, mîncare. Responsabilul 
echipei de control cîntărește cîteva 
porții. Constatarea nu e deloc îmbu
curătoare : la fiecare porție, în loc de 
130 gr de carne, găsim doar 90, 95, 
100. Nici un gram peste o sută. Echi
pa se interesează, cercetează clima
tul în care se produc asemenea fap
te. Constată că tocmai atunci, la ora 
mesei, responsabilul, omul care tre
buie să vegheze 1« buna desfășurare 
a activității 1o- nlecat fără
adresă •* mai a-

Desi-

control al oamenilor muncii s-au 
oprit îndelung, căutînd, în calitatea 
lor de reprezentante ale intereselor 
largi cetățenești, să-i găsească o re
zolvare convenabilă este folosirea 
gospodărească, cu eficiență economi
că maximă, a spațiilor comerciale. 
Chiar la „Crama veche11 a fost „des
coperită11 o foarte solidă și rnare în
căpere in care au fost investite sume 
considerabile pe facle metalice, pe 
săbii și vitralii, pe lambriuri și uși 
ferecate, dar în care nu intra deo
camdată nimeni. Pare pur și simplu 
„Sala armelor11 dintr-un castel feudal 
încă nevizitat. Se vede că întreprin
derea de alimentație publică nu a dat 
curs sesizărilor cetățenilor, ale echi
pelor de control obștesc. Poate acum.

...Ne apropiem de piața alimentară 
și ne oprim o clipă la „Autoservirea 
nr. 16“. De ce oare balanța pentru 
cîntărit e așezată departe de privirile 
indiscrete? Ne apropiem și constatăm 
cu toții, inclusiv responsabilul, că 
balanța, ciudat, cîntărește de la 20 gr. 
în sus. Dar în loc să ia imediat mă
suri de înlăturare a defecțiunii, res
ponsabilul Marin Stan începe să se 
autoapostrofeze :

— Ce-am căutat eu aici ? Că eu nu 
mă bag, nu mă amestec. Sînt în 
concediu...

Echipa de control a făcut un ultim 
popas la Braseria nr. 33. Cum a văzut 
că sînt puși pe grătar cîțiva mititei 
(foarte mici), responsabilul s-a făcut 
fețe-fețe. Avea și de ce : fără rușine 
și fără teamă, personalul acestei uni
tăți. din 5 mititei „scotea" unul în 
plus pentru propria pungă...

Desigur, în toate cazurile semnalate 
au fost luate măsuri, s-au făcut pro
puneri, sugestii — ar fi, categoric, ca
zul să intervină șl organele de resort 
pentru fraudele con^atate! — iar noul 
director al I.C.S.A.P.-Brăila, un om 
întreprinzător, bine intenționat, și-a 
manifestat dorința ca echipele de 
control al oamenilor muncii să-l ajute 
și mai mult, dînd toate asigurările că 
oricind, și în orice ocazii, le va spri
jini din plin.

G. GHEORGHE

în dimineața zilei de 
ieri, 2 noiembrie, I.T.B.-ul 
părea să fi organizat, în
tre Piața Iancului și str. 
Lizeanu, o expoziție de 
tramvaie. Pe toată dis
tanța respectivă și pe 
amîndouă traseele (dus și 
întors) staționau cel puțin 
60 de vagoane de pe li
niile 1, 24, 26 și 27. Dar 
nu faptul in sine a atras 
atenția călătorilor obiș- 
nuiți cu aglomerațiile 
de... tramvaie, cit mai 
ales faptul că, de data 
aceasta, nu era vorba de 
nici o „greutate obiecti
vă11 : nu avusese loc nici 
o deraiere, nici un fir 
electric nu era întrerupt, 
nu se petrecuse nici un 
accident de circulație. 
Atunci ? întrucit ne aflam 
într-un 27 care încreme
nise pe bd. Dimitrov, am 
întrebat în stînga și-n 
dreapta care e cauza. Iată 
răspunsul conductorului 
tramvaiului de pe linia 
27, turul 40—26 :

— De unde să știu eu ? 
S-o fi petrecut vreo 
„gîtuire"...

Tocmai terminase de 
pronunțat aceste cuvinte 
că in tramvai și-au 
făcut apariția trei fete ti
nere, toate îmbrăcate în

uniforme impecabile, toa
te cu chipiuri cochete și 
cu acel binecunoscut cleș- 
tișor :

— Biletele la control I
— De ce s-a creat a- 

ceastă aglomerație de 
tramvaie ? — întrebă ci
neva.

— Păi e normal (1 !) zic

transportului în comun 
unde lucrează zi de zi, 
unde aud și văd toate 
greutățile de care se iz
besc călătorii.

în realitate, așa cum 
am aflat mai tîrziu, „gi- 
tuirile11 despre care ni s-a 
vorbit sînt (dimineața) in 
mare măsură produse

Ieri dimineață, la o nedorită 
„expoziție de tramvaie" 

pe traseele I.T.B.

ele. în fiecare dimineață 
'e așa. Sînt „gîtuiri11 pe 
linie. întrebați controlorii 
de la capetele de linie.

— Dar dumneavoastră 
dacă știți de „gîtuirile" 
acestea, de ce nu sesizați 
conducerea I.T.B., pe di
rectorul ei, specialiștii, 
inginerii, șefii de tură 
ș.a.m.d. ?

— Vai, dar ce, putem 
noi ajunge pînă acolo ?

Uite-așa ne-au răspuns 
cele trei controloare și cu 
conductorul patru, complet 
detașați de problemele

chiar de unii șoferi de pe 
autobuze și troleibuze, 
chiar și unii conductori 
de tramvaie, grăbiți atit 
de mult să ajungă la ca
petele de linii sau să se 
retragă in garaje și de- 
pouri, incit nu mai res
pectă graficele de circu
lație, se autoblochează pe 
la intersecții.

Desigur, nu este singura 
cauză pentru care oame
nii așteaptă prin stații, 
dar surprinde faptul că 
această practică, cunoscu
tă și combătută de munl-

străzi
cipalitate, continuă să se 
manifeste zilnic pe tra
seele I.T.B. Aceasta, cu 
atît mai mult, cu cit, pen
tru înlăturarea indiscipli
nei in acest sector de ac
tivitate, în planul de mă
suri al I.T.B., elaborat în 
vară, pentru îmbunătăți
rea transportului în co
mun se preconizase insta
larea unor aparate de 
pontaj la ore fixe, acolo 
unde întorc mașinile și 
tramvaiele.

Așa se „preconizase". 
Dar cum de la vorbă la 
faptă la I.T.B. e drum 
lung, lucrurile au rămas 
ca mai inainte. Oare să 
nu cunoască tovarășii din 
conducerea acestei între
prinderi că pe liniile 
transportului în comun 
bucureștean sînt prea 
multe și nejustificate „gl- 
tulri" ? N-au decît să in
tre cu toții in rîndul con
trolorilor. Să lucreze o zi, 
sau două pe săptămînă tn ' 
rind cu ei. Poate că a- 
tunci vor înțelege și vor 
dezlega și enigma „gltui- 
rilor", a circulației mij
loacelor de transport tn 
comun în șir indian.

Gh. GRAURE

In județele țării, realizări în construcția de locuințe
Ca urmare a măsurilor inițiate de 

consiliile populare în vederea im
pulsionării activității pe șantiere, in 
ultima vreme ritmul construcțiilor de 
locuințe s-a intensificat in mai toate 
județele țării.

Pînă la 25 octombrie, în ju
dețul Bistrița-Năsăud au fost date in 
folosință 1 667 apartamente. Pînă la

sfîrșitul anului, datorită concentrării 
constructorilor și atragerii unor
meseriași din mediul rural, vor fi
puse la dispoziția populației încă
1 224 de apartamente, astfel îneît
prevederile planului pe anul în curs 
vor fi integral realizate.

Planul pe anul 1979 prevede con

strucția a 3115 apartamente. Pentru 
2 505 dintre ele, documentația este a- 
sigurată. De asemenea, au fost ata
cate lucrările pentru construcția a 
1 234 apartamente.

în intervalul 1 Ianuarie — 25 
octombrie, în județul Brăila au fost 
construite 2 668 apartamente.
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Singur, 
în mijlocul 
pădurii...

Citu-i ziulica de marf, Du
mitru Bujor colindă pădurile 
de pe raza comunelor Mădîrjac, 
Sinești și Țibana din județul 
Iași. Nu le colindă să se plimbe, 
ci minat de treburi, pentru că 
se ocupă, cum zice el, de „în
treținerea și exploatarea gospo
dărească a pădurilor". Muncă 
pe care o face cu pasiune și 
dăruire. Deunăzi, in mijlocul 
pădurii a găsit un portmoneu cu 
o mare sumă de bani. A strigat, 
doar-doar l-o auzi cineva. I-a 
răspuns numai... ecoul. In jur, 
nici țipenie de om. A luat port- 
moneul și l-a dus imediat la 
miliție. A fost găsit și păguba
șul, care-i transmite și pe a- 
ceastă cale pădurarului cele 
mai calde mulțumiri.

La mulți ani 
cu... 
ciocolată ?

Ne scrie Mariana Munteanu 
din Drobeta-Tumu Severin : 
„împlinind vîrsta de 18 ani 
(mulți înainte ! — n.r.) și de
venind, cum se zice, majoră, 
m-am dus la prima cofetărie 
care mi-a ieșit in cale să cum
păr o cutie cu bomboane de 
ciocolată pentru a-mi servi și 
eu colegii, așa cum și ei m-au 
servit pe mine, de ziua lor. Am 
intrat, am cerut, dar mi s-a 
răspuns că nu există cutii cu 
astfel de bomboane. Am mers 
la altă cofetărie, dar tot de
geaba. Am luat toate cofetă
riile și magazinele la rind. A- 
celași rezultat : nici urmă de 
cutie cu bomboane de cioco
lată. Colegii — pe care i-am 
servit cu altfel de bomboane — 
spuneau că nu înțeleg cum de 
se întîmplă asemenea lucruri. 
Și nici eu nu ințeleg. Dar dum
neavoastră ?“ Nici noi !

„Necăjiți**, 
nevoie mare

Doi cetățeni, pe numele lor 
Ion Nedelcu și Ion Ungureanu, 
amindoi din comuna Iordă- 
cheaău, județul Prahova, s-au 
prezentat la miliție, necăjiți ne
voie mare.

— Am venit cu o reclamație 
— a spus primul dintre ei.

— Mai bine zis, cu o rugă
minte — a adăugat al doilea. 
Adică vă rugăm să ne ajutați 
și să-i prindeți pe tilharii care 
ne-au jefuit la drumul 
Noi, oameni cinstiți, cu 
munciți... 1

Au început de îndată 
țările. Dar. ce să vezi ? 
doi tizi Ion nu le furaseră 1 
un „tilhar" nici un ban. 1 
preună cu alți indivizi jucaseră 
barbut. Și au pierdut la joc. 
Pină la urmă, au „i...........
o amendă bună.

mare, 
bani
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Celor 
nici I 
Im- j

erdut la joc. i 
,ciștigat“ cite |

Dor de mamă |
Pe nepusă masă, după aproape 

zece ani de căsnicie, Ana Luca- 
ciu din localitatea Traian, ju
dețul Bacău, s-a supărat pe soț, 
și-a făcut bocceaua și a plecat 
in lumea largă. A lăsat in urmă 
trei copii, toți trei „ca florile și 
ca zorile", cum se spune prin 
partea locului : Anișoara (șco
lăriță in clasa a doua), Gheor- 
ghiță (la grădiniță) și Damian 
(cel mai mic, care stă cu buni
cuța). Se bănuiește că mama 
lor ar fi plecat pe undeva prin 
județul Alba. Dacă o intilniți, 
spuneți-i că toți cei trei copii 
„ca florile și ca zorile" sint să
nătoși, ascultători și cresc co
păcel, că nu duc lipsă de ni
mic, decit de... mămica lor.

Exami
natori... 
repetenți

Zi de 
zare in 
necesari 
fabricate 
Printre 
Nicolae Lăutaru, inspector 
serviciul personal de la Stația 
de utilaj greu transport, și Con
stantin Ghiță, de la Inspectora
tul teritorial pentru controlul 
utilajelor. Candidații trec, rind 
pe rind, prin fața lor. Unii reu
șesc, alții nu. Dar, curios lucru, 
printre cei declarați „reușiți" au 
fost și unii care nici măcar nu 
susținuseră probele teoretice și 
practice. Și atunci — vă veți în
treba — cum de au trecut exa
menul ? Răspunsul ni l-a dat 
un control al miliției, care i-a 
surprins pe cei doi inspectori- 
examinatori in flagrant delict 
dc luare de mită. Acestea fiind 
zise, urmează să primească Și 
„restul" din partea legii.

examen pentru autori- 
meseria de macaragii 
întreprinderii de pre- 

din beton Craiova, 
examinatori se aflau 

la
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Primire la primul ministre al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, joi, 
in vizită protocolară de prezentare, 
pe noul ambasador al Republicii

Populare Ungare în țara noastră, 
Rajnâi Săndor.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire desfășurată într-o atmosferă cor
dială. (Agerpres)

întilnire la C.
Joi dimineața, delegația Uniunii 

Naționale Africane Zimbabwe — 
Z.A.N.U., formată din Robert Mu
gabe, președinte, copreședinte al 
Frontului Patriotic, Josiah Tongo- 
gara, membru al Comitetului Exe
cutiv Național, secretar al C.C. pen
tru problemele apărării, Teurai Ropa, 
membră a Comitetului Executiv Na
țional. secretară a C.C. pentru pro
blemele organizațiilor de femei, 
Shabba Gava, membru al C.C. și 
secretar coordonator al înaltului Co
mandament Militar, Dominic Chi- 
nenge, membru al înaltului Coman
dament Militar, și Lovemore Mazi- 
visa, reprezentant permanent al 
Z.A.N.U. la București, s-a întilnit la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al

C. al P. C. R.
P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. 
al P.C.R., general-maior Constantin 
Olteanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Cornel Pacoste, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului aface
rilor externe. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a procedat Ia un 
schimb de informații și de vederi 
privind activitatea și preocupările 
actuale, pe diverse planuri, ale 
P.C.R. și Z.A.N.U., dezvoltarea, în 
continuare, a raporturilor de priete
nie. colaborare, întrajutorare și so
lidaritate militantă dintre cele două 
organizații politice, dintre popoarele 
român și Zimbabwe.

Vizita președintelui Senatului francez
Joi dimineață, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a avut o întrevedere cu Alain 
Poher, președintele Senatului fran
cez, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită in țara noas
tră.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale, a colaborării și cooperării eco
nomice dintre România și Franța,

La întrevedere a luat parte Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

A participat Pierre Cerles, amba
sadorul Franței la București.

★
în cursul aceleiași zile, președin

tele Senatului francez a vizitat în
treprinderea de calculatoare electro
nice, Muzeul satului și de artă popu
lară, Muzeul colecțiilor de artă, 
alte obiective sociale și turistice din 
Capitală.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministrul apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
a primit, joi la amiază, pe ministrul 
transporturilor, aprovizionării și tu
rismului din Republica Democratică

Madagascar, Jean Bemananjara, care 
face o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme ale extinderii colabo
rării intre organele centrale de apro
vizionare din România și Madagascar. 

(Agerpres)

Cronica
în cadrul manifestărilor consacrate 

împlinirii a 60 de ani de la crearea 
statului independent cehoslovac, a 30 
de ani de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție și 10 ani 
de la federalizare, joi a avut loc, la 
Academia de studii economice din Ca
pitală, o întilnire a cadrelor didacti
ce și a studenților cu ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București, Lumir 
Hanak.

Intîlnirea a fost deschisă de rec
torul academiei, Gheorghe Dolgu. în

zilei
cuvîntul său, ambasadorul Lumir 
Hanak, a evocat importanța eveni
mentelor aniversate. Cu acest prilej, 
vorbitorul s-a referit la legăturile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre România și Cehoslovacia, 
subliniind însemnătatea Declarației 
din 1977, semnată de tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea și adîncirea raporturilor, 
pe multiple planuri, dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 noiembrie. în țară : Vreme re
lativ frumoasă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi și burnițe slabe. Vint slab 
pină la moderat cu jntensiflcări în

zona de munte, unde va atinge 50—60 
km/oră. Temperatura în creștere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse intre mi
nus 2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 5 și 15 grade, local mai ridicate. 
Dimineața și seara ceață. în București : 
Vreme relativ frumoasă, dar cu ceață 
seara și dimineața. Cerul va fi variabil. 
Vint slab. Temperatura în creștere 
ușoară.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist din Austria, 
vă adresăm dumneavoastră și tuturor comuniștilor austrieci cele mai sincere 
felicitări și un cald salut tovărășesc.

Folosim prilejul acestui jubileu pentru a vă transmite urările noastre 
de noi succese în activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră, îm
preună cu alte forțe muncitorești, democratice și progresiste, pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, în slujba cauzei socialismului 
și păcii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl solidaritate fră
țească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Austria, 
raporturile de colaborare dintre Republica Socialistă România șl Austria 
se vor dezvolta continuu, in interesul ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale in Europa și în întreaga lume,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc în mod sincer pentru mesajul cordial de felicitări cu ocazia 

celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.
Vă doresc sănătate și mari succese în continuare In activitatea dumnea

voastră de partid.
Cu salutări comuniste,

• KENJI MIYAMOTO
Președintele Prezidiului 
Comitetului Central al

Partidului Comunist Japonez

Excelenței Sale Domnului PATRICK RONALD JOHN
Primul ministru al statului Dominica

Proclamarea independenței de stat a Dominicăi îmi oferă plăcutul prilej 
de a transmite excelenței voastre, precum și poporului țării dumneavoastră, 
cele mai calde felicitări și urări de prosperitate și succese pe calea dezvoltării 
libere, independente,

, MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul apropiatei aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunări
Cu prilejul celei de-a 61-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Galați și Tîrgu Jiu au 
avut loc, joi după-amiază, adunări 
festive la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

In cadrul adunărilor au luat cuvin- 
tul — ia întreprinderea Laminorul 
de tablă din Galați — Constantin 
Hagiu, secretar ai comitetului muni
cipal de partid, și S. D. Davîdov, 
prim-secretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice, iar la Clubul Combinatu
lui de lianți și azbociment din Tîrgu 
Jiu — Nicolae Miloșescu, secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui, și general maior A. M. Kuciu- 
mov, atașatul militar, aero și naval 
al U.R.S.S. in țara noastră.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
semnificația evenimentului aniver
sat, subliniind că Marea Revoluție 
Socialistă din „Octombrie a dus la 
făurirea primului stat socialist din 
lume, marcînd, totodată, un moment 
esențial în istoria universală, inaugu- 
rînd epoca revoluțiilor proletare, e- 
poca trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism. Vorbitorii au arătat că, 
pe calea deschisă de revoluția prole
tară, popoarele sovietice au obținut,

festive
sub conducerea P.C.U.S., remarcabile 
succese.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
realizările de seamă obținute de po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
in înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Referindu-se la tradiționalele le
gături de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre, cei care au luat cuvîntul au re
liefat însemnătatea hotăritoare a în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretai1 ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. pentru 
dezvoltarea conlucrării dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., a colaborării dintre 
România și Uniunea Sovietică.

în încheierea adunărilor festive, 
participanții au asistat la spectacole 
susținute de formații artistice din 
cele două localități. (Agerpres) 

0 delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-română 

a sosit in Capitală
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CANOTAJ: Campionatele mondiale 
din Noua Zeelandă

WELLINGTON 2 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de canotaj a- 
cademic au continuat pe lacul K.a- 
rapiro (Noua Zeelandă) cu recalifi
cările concursului feminin.

Sportivele românce au avut o com
portare bună, toate cele patru echi
paje prezente in întreceri obținînd 
calificarea pentru finalele programa
te simbătă. ■

în seria a II-a a probei de schif 
simplu, Aneta Marin s-a clasat pe 
primul loc, cu timpul de 3’51”23/100, 
întrecînd-o pe campioana olimpică 
Christine Hahn (R.D. Germană), si
tuată pe locul doi, cu 3’55’253/100. 
Alături de aceste două sportive vor

mai fi prezente în finală Mariann 
Fekete-Ambrus (Ungaria), Ana Ko- 
drașina (U.R.S.S.), Joan Lind (S.U.A.) 
și Iskra Velinova (Bulgaria). Tot pe 
primul loc au terminat cursele din 
recalificări și echipajele României în 
probele de dublu visle (Olga Ho- 
meghi — Sanda Toma), 4 plus 1 
visle (Mariana Zaharia, Valeria Ra
cilă, Sofia Banovici, Mariana Catană 
plus Elena Giurcă) și 4 plus 1 rame 
(Elena Oprea, Florica Dospinescu, 
Florica Silaghi, Georgeta Mașca-Mi- 
iitaru plus Aneta Matei).

De asemenea, pentru finale este ca
lificat direct și echipajul României 
de 2 fără cirmaci, alcătuit din Mar
ietta Zagoni și Angela Chertic.

OLIMPIADA DE ȘAH
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

în turul VI al Olimpiadei de șah de 
la Buenos Aires, echipa masculină a 
României a învins cu 4—0 formația 
Tunisiei. Șahiștii români au cîștigat 
cu 2,5—1,5 meciul din turul anterior 
cu selecționata R.P. Chineze.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Unga
ria 2—1 (1) ; S.U.A. — Anglia 2,5—0,5 
(1) ; Bulgaria — Cuba 2—1 (1) ; Iu
goslavia — Elveția 2,5—0,5 (1) ; Po
lonia — Filipine 2—2 ; R.P. Chine

ză — Austria 2,5—0,5 (1) ; Suedia — 
R.F. Germania 1,5—1,5 (1).

în turneul feminin, selecționata 
României a terminat la egalitate : 
1,5—1.5 cu echipa Bulgariei. Celelal
te întîlniri din grupa a patra s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Columbia — Uruguay 2,5—0,5 ; Spa
nia — Australia 1,5—0,5 (1) ; Porto 
Rico — Japonia 2—1. Alte rezulta
te : U.R.S.S. — Noua Zeelandă 3—0 ; 
Ungaria — S.U.A. 2—0 (1) ; R.F. Ger
mania — Argentina 0,5—0,5 (2) ; Iu
goslavia — India 1—0 (2).

CRAIOVA: Congresul balcanic 
de medicină sportivă

între 2 și 4 noiembrie a.c., la Cra
iova se desfășoară lucrările celui 
de-al patrulea Congres balcanic de 
medicină sportivă, organizat de Aso
ciația balcanică de medicină sporti
vă, in colaborare cu forurile națio
nale și locale de profil. Timp de trei 
zile, cei aproape 200 de specialiști 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România vor dezbate 72 de 
referate, a căror tematică este axată

pe două mari domenii : „Investigații 
în efortul sportiv de performanță" 
(biochimice și funcționale) și „Le
ziuni musculo-ligamentare la spor
tivi" (profilaxie și refacere). De men
ționat că dr. Șerban Avrămoiu, me- 
dicul-șef al policlinicii pentru spor
tivi din Craiova, a fost ales pentru 
următorii doi ani președintele Aso
ciației balcanice de medicină spor
tivă, (Nicolae Băbălău).

în cîteva rînduri
• Meciurile disputate în cea de-a 

2-a zi a turneului internațional de 
fotbal pentru juniori de la Craiova 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Luceafărul București — Uni
versitatea Craiova 0—0 ; C.S.S. Cra
iova — C.S. Tirgoviște 2—0.
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Tokio, jucătorul român Ilie Năstase
1- a învins cu 4—6, 6—3, 6—4 pe ame
ricanul Eddie Dibbs. S-a mai califi
cat pentru semifinale Britan Teacher, 
învingător cu 7—6, 7—6 in partida cu 
Arthur Ashe.

« Disputat aseară pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la 
hochei pe gheață, meciul dintre for
mațiile Steaua București și Podhale 
Novy Târg (Polonia) s-a terminat cu 
scorul de 3—1 (1—0, 0—1, 2—0) în 
favoarea oaspeților. Au asistat circa 
5 000 de spectatori.

• De la secretariatul F.I.F.A. se 
anunță că federația olandeză de spe
cialitate și-a dat acordul pentru 
disputarea meciului dintre selecționa
tele de fotbal ale Olandei și Argen
tinei. reeditare a finalei campionatu
lui mondial desfășurat in Argentina. 
Partida va avea loc anul viitor, la 
22 mai, la Berna.
• La Rio de Janeiro se desfășoa

ră în prezent întrecerile celei de-a 
5-a ediții a campionatelor mondiale 
universitare de judo, la care parti
cipă 200 de sportivi din 19 țări.
• In preliminariile competiției in

ternaționale de fotbal pentru juniori 
„Turneul U.E.F.A.", selecționata Sco
ției a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 2—0 (1—0). formația Fin
landei.

O In meci retur pentru competiția 
de fotbal „Cupa U.E.F.A.", echipa po
loneză Slask Wroclaw a învins cu
2— 1 (1—1) formația islandeză I.B.V. 
Slask s-a calificat pentru turul trei 
al competiției.

Joi a sosit în Capitală delegația 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă condusă de Veselov Gheorghi Pe- 
trovici, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului al R.S.F.S.R., vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., care, la invitația Consiliului 
general A.R.L.U.S., va participa la 
manifestările organizate în țara noas
tră cu prilejul celei de-a 61-a ani- 
.versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Florian Balaure, pro
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", membru al Biroului Consiliu
lui general A.R.L.U.S., de activiști 
ai A.R.L.U.S. Au fost prezenți repre
zentanți ai Ambasadei sovietice la 
București.

Vernisajul unei expoziții 
de pictură și grafică 

din U.R.S.S.
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, joi s-a des
chis în sala Dalles expoziția de pic
tură și grafică din U.R.S.S., intitu
lată „Chipul patriei", eveniment care 
se înscrie in seria manifestărilor con
sacrate celei de-a 61-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Cele peste 100 de lucrări expuse, 
avînd ca temă peisajul, oferă posibi
litate vizitatorului român să cunoas
că frumusețile naturale ale Uniunii 
Sovietice, avîntul construcțiilor, pre
cum și impunătoarele monumente 
istorice.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, și Boris Ivanovici 
Minakov, ministru consilier la Amba
sada Uniunii Sovietice din București, 

în asistență se aflau Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Consiliului general A.R.L.U.S., 
Uniunii artiștilor plastici, personali
tăți ale vieții cultural-artistice, un 
numeros public iubitor de frumos.

Erau prezenți V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII PANAMA

Excelenței Sale Domnului dr. ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA
La a 75-a aniversare a proclamării independenței, vă adresez cordiale 

felicitări și cele mai bune urări pentru noi succese pe calea dezvoltării 
libere și independente a patriei dumneavoastră, pentru bunăstarea și prospe
ritatea poporului panamez prieten, pentru fericirea dumneavoastră personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Panama 
sărbătorește astăzi 75 
de ani de la procla
marea independenței. 
Dacă evenimentul do- 
bîndirii neatîrnării, de 
la 3 noiembrie 1903, a 
fost umbrit de trata
tul impus țării, prin 
care se acorda State
lor Unite controlul 
permanent asupra Ca
nalului Panama și zo
nei adiacente (insu- 
mînd 1 432 kmp), ani
versarea din acest an 
este puternic marcată 
de succesul istoric pe 
care-1 reprezintă cele 
două tratate încheiate 
anul trecut și ratifica
te în vara acestui an, 
care prefigurează în
făptuirea vechiului de
ziderat al integrității 
teritoriale, al deplinei 
suveranități naționale 
a poporului panamez. 
Documentele, incunu- 
nînd 13 ani de nego
cieri bilaterale între 
guvernele panamez și 
american, chiar dacă 
nu prevăd imediata 
retrocedare a zonei 
canalului, au meritul 
de a stabili o perspec
tivă certă (transferul 
integral al controlului 
asupra importantei ru
te interoceanice va fi 
efectuat pînă la 31 de
cembrie 1999) șl de a 
marca, totodată, o 
nouă invalidare a 
principiului — incom
patibil cu vremurile

noastre — al acapară
rii de teritorii 
străine.

Pentru această țară 
centramericanâ (74 476 
kmp fără zona cana
lului ; populație : 1,5 
milioane locuitori), bo
găția cea mai de preț 
o constituie însăși a- 
șezarea sa geografică, 
de punte între două 
continente și cale de 
acces intre două o- 
ceane. Privarea șa 
vreme îndelungată de 
o bună parte a aces
tei bogății și-a pus 
amprenta asupra în
tregii dezvoltări a ță
rii. O cotitură impor
tantă avea însă să fie 
înregistrată odată cu 
răscoala populară de 
la 9 ianuarie 1964. 
Politica consecventă a 
guvernului condus de 
generalul Omar Tor- 
rijos, orientată spre 
recuperarea tuturor re
surselor țării, spre re- 
dobîndirea suverani
tății asupra întregului 
teritoriu, a deschis noi 
perspective de dezvol
tare acestei țări, pe 
calea dobîndirii depli
nei independențe — 
economică și so
cială. în răstimpul 
scurs de un dece
niu s-au obținut suc
cese remarcabile în 
direcția valorificării în 
interes propriu a bo
gățiilor tării, a depă
șirii subdezvoltării. în

acest context pot fi 
amintite acțiunile de 
naționalizare a unor 
companii străine, de 
încurajare a industriei 
autohtone, precum și 
inițierea unor noi for
me de organizare în 
agricultură, prin care 
țăranii își unesc tere
nurile ce le revin în 
urma exproprierii ma
rilor latifundiari. Pre
ședintele nou ales al 
țării, Aristides Royo, a 
reafirmat voința auto
rităților panameze de 
a continua orientarea 
democratică de pină 
acum.

în spiritul politicii 
de prietenie și solida
ritate militantă cu po
poarele Americii Lati
ne, cu toate statele 
ce-au pornit pe calea 
dezvoltării libere, de 
sine stătătoare, țara 
noastră a salutat cu 
satisfacție succesele 
poporului panamez în 
lupta pentru consoli
darea suveranității si 
independenței. Relații
le de colaborare din
tre România și Repu
blica Panama. înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc, cunosc 
un curs ascendent, lăr
girea și diversificarea 
lor fiind în interesul 
ambelor țări și po
poare, al păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

M. SASARMAN

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori, mari actori". „Fața in fațâ“
11,40 Un fapt văzut de aproape
12,00 Telex
10,00 Telex
16,05 Curs de limba franceză
16,35 Școala contemporană
17,00 Emisiune in limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Viața economică
19,20 1001 de seri
19,30, Telejurnal
19,50 La ordinea zilei în economie
20,00 Prim plan : Nicolae Florea, mais

tru la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie"

50.25 Film artistic : „Ultima jertfă". 
Premieră TV

22,00 O artă pe măsura timpului nos
tru (II)

22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Ora veselă
17,55 Blocnotes — Informații utilitar»
18.20 Caseta cu imagini
19,05 Ansambluri corale
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,15 Portativ. Concertul orchestrei d» 

cameră a medicilor
21,00 Telex
21,05 Consultații juridice
21,23 Capodopere, mari interprețl

LOTO
ClȘTIGURILB TRAGERII 
DIN 27 OCTOMBRIE 1978

Categoria 1 : 4 variante 25% — auto
turisme „Dacia 1301“ : Categoria 2 : 1 
variantă 100% a 20 501 lei șl 13 variante 
25% a 5125 lei; Categoria 3 : 14,00 a 
6 224 lei; Categoria 4 : 28,75 a 3 031 lei: 
Categoria 5 : 122,50 a 711 lei; Categoria 
6 : 269,25 a 324 lei; Categoria X : 1 568,25 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 t 324 301 lei.

cinema
• Orașul fantomă : FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, LUCEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20.30.
• Șoimul : SCALA — 9,30; 11,30; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Duminică la ora 6 î CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• La noi era liniște (în cadrul 
„Zilelor filmului sovietic") : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Principiul dominoului: PATRIA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI — 8.30; 10.45; 13:
15,30; 18; 20.30. MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
O înainte de tăcere : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, VOL
GA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Contele de Monte Cristo : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Hipopotamul Hugo : PACEA — 
16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30. Ultima notă 2 — 11,30; 
13,30; 15,30: 18, Un cuib de nobili
— 20 : DOINA.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 
18; 20,15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Gustul și culoarea fericirii ; 
DACIA — 9; 11,15; 12,30; 15,45; 18; 
20. FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18; 20.
• Starea de asediu — 11,45;
Ștrengărită — 14; 16,15, Othello —
18.30, ThGrese Raquin — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Generalul Mina : VICTORIA — 
9,15; 12; 14.45; 17,30; 20.
• Zbor mortal : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Fiul feței palide : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Oamenii rămin oameni : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.

• Revanșa : BUCEGI — 9,30;
11,30; 13,30; 16; 18; 20, MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
RENTARI — 10,30; 15,30: 17,45; 20.
• Al treilea jurămînt î COSMOS
— 16; 19.
• Cuibul salamandrelor : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Jorg Ratgeb, pictorul : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Capcana din munți : GIULEȘTI
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
n Star : GRIVIȚA — 9; 12,15;
15,45; 19.
• Abatere zero : LIRA — 15,30;
18; 20,15, PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Melodii, melodii : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

teatre
• C.C.E.S. — A.R.I.A. (la Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii) : Concert extraordinar sus
ținut de Corul de copii al Radio- 
televiziunii ungare — 19,30.
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu*4 
(Ateneul Român) ; Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Valentin Gheorghiu — 20.
• Opera Română : Cocoșatul de 
la Notre-Dame (Esmeralda) — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, (sala Grădi
na Icoanei) : Anecdote provincia
le — 19.30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări" — 19,30.
Teatrul de comedie : N-am timp 

— 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea —
19.30. (sala Majestic) : Noaptea pă
călelilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu44 : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița... cu trei iezi — 10.
• Circul București ; Invitație Ia 
circ — 19,30.

I
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Act 
iresponsabil

Șoferul Bazil Anca lucra in 
schimbul de noapte pe o auto
basculantă la cariera de calcar 
Săndulești — Turda. In timp ce 
autobasculanta era trasă pentru 
încărcat, a fost solicitat de un 
coleg de muncă să-i dea o 
mină de ajutor. In acest timp, 
ce credeți că-i vine in minte 
excavatoristului Sabin Jolica ? 
A părăsit excavatorul pe care 
lucra și s-a urcat la volanul 
autobasculantei. Cind a răsucit 
cheia de contact, autobasculanta 
a luat-o razna și l-a lovit toc
mai pe șoferpl acesteia. Bazil 
Anca n-a mai putut fi salvat.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I

o ORAȘE 
NARE". DuPă

„MILIO-
numărul lo

cuitorilor, 17 orașe sovietice au 
depășit ca număr un milion de 
locuitori, devenind astfel „mi
lionare". Cel mai populat oraș 
din Uniunea Sovietică este 
Moscova, cu 7,8 milioane locu
itori, pe locul doi se înscrie 
Leningradul, cu 4,4 milioane, 
iar pe locul trei Kievul, cu 2,1 
milioane. La începutul anului 
1977 statistica indica în U.R.S.S. 
un număr de 2 040 orașe și alte 
3 784 de localități de tip urban, 
în care trăiesc 159,6 milioane de 
oameni sau 62 la sută din în
treaga populație a țării. Printre 
cele mai vechi orașe din țară 
se numără Erevan (Armenia), 
Samarkand (Uzbekistan), Ura- 
Tivle și Leninabad (Tadjikis
tan), întemeiate încă în secolele 
VIII-V î.e.n.

• INSTITUTUL DE 
MEDICINĂ AERO
NAUTICĂ din Polonia — pri
mul de acest fel din Europa — 
își serbează zilele acestea a 50-a 
aniversare. Institutul întîmpină 
jubileul desfășurînd o activitate 
prodigioasă pe tărîmul bioastro- 
nauticii — un nou domeniu al 
cercetărilor biologice si me
dicale. Această nouă disciplină 
iși propune ca obiectiv princi
pal să ferească pe om de fac
torii care-i dăunează sănătății 
în timpul zborurilor cosmice. O 
mare atenție se acordă proble
melor psihologice și psihoflzice, 
printre altele posibilităților de 
ameliorare a randamentului 
muncii in Cosmos. Directorul 
institutului, profesorul S. Ba- 
ranski, afirmă că medicina este 
în prezent capabilă să lichideze 

consecințele asupra organismu
lui omenesc, ale unui zbor cos
mic prelungit luni de zile sau 
chiar un an.

• RADIOTELEFON 
ULTRAMODERN. Radio- 
telefonul portativ (walkie-tal
kie) nu mai constituie de mult 
o noutate. Inconvenientul său 
principal 11 constituie însă raza 
scurtă de acțiune de ordinul, 
cel mult al zecilor de kilometri. 
Firma „Motorola" din Londra a 
pus nu de mult la punct un 
radiotelefon ultramodern. cu 
care se poate efectua o con
vorbire clară de la Edinburg 
(Scoția) la Hong-Kong ! Deși 
pînă la folosirea lui pe scară 
largă mai sint de rezolvat un 
șir de probleme, specialiștii de 
la „Motorola" sînt optimiști.

DE PRETUTINDENI
• DE LA ARENA DE 

BOX IN STUDIOURILE 
DE FILM. Campionul mon
dial de box la toate categoriile, 
Muhammad Aii, își face debu
tul intr-un film pentru tele
viziune — „Drumul libertății", 
după cunoscutul roman cu ace
lași titlu al scriitorului ameri
can Howard Fast. El va inter
preta rolul unui sclav negru 
care, eliberat in urma războiu
lui de secesiune, se distinge ca 
luptător dîrz împotriva Ku- 
Klux-Klan-ului și care, ulterior, 
datorită calităților sale deose
bite, ajunge primul senator de 

culoare din istoria Statelor Uni
te. Potrivit relatărilor presei, 
Muhammad All face dovada 
unui remarcabil talent cinema
tografic.

® CU GALERA, LA
PARIS ! Cincisprezece tineri 
dintr-un mic orășel situat In a- 
proplere de Genova au con
struit o copie fidelă a unei ga

lere care se folosea cu veacuri 
în urmă (în fotografie). La bor
dul acestei ambarcații, ti
nerii navigatori italieni au por
nit într-o călătorie de-a lungul 
unor riuri și canale europene, 
în 18 zile ei au ajuns, pe apele 
Senei, la Paris.

® HEIDELBERGUL 
ÎNTINEREȘTE. Tradiționala 
manifestare culturală „Toamna 
la Heidelbetg" a prilejuit Inau
gurarea, în acest vechi oraș uni
versitar, a celei mai lungi zone 
pietonale de pe cuprinsul R. F. 
Germania. Interzicerea oricărui 
trafic motorizat pe artera co
mercială și turistică principală a 
orașului constituie doar o pri
mă etapă a unui amplu pro
gram de restaurare și renovare 
a centrului istoric, prevăzut a 
se încheia in anul 2030.

0 CUM SE POATE 
VORBI CU ANIMALELE. 
Acesta este titlul unei cărți re
cent apărute în editura pariziană 
Pauvert. Autorii, Dorothee Koe- 
chlin-Schwartz și Jaques Le- 
comte, au pretenția de a oferi 
cheia limbajului a 48 de ani
male, de la cangur la pițigoi. 
Un cîine, chiar și puțin înzes
trat, poate sesiza semnificația a 
circa 50 de cuvinte ale omului. 
Păsările, consideră autorii, sînt 
ca și oamenii : între ele cîntă 
in „dialecte" locale și ca atare, 
dacă nu sînt din aceeași re
giune, nu se pot înțelege între 
ele. Mișcările anumitor părți, 
ale corpului unor animale au, 
de asemenea, anumite semnifi
cații precise. Coada ondulată a 
unui cîine ? Un semn de ten
siune nervoasă...
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PRESA GREACĂ ELOGIAZĂ

Concepția președintelui Nicnlae Ceausescu 
privind făurirea unei noi ordini economice 

internaționale
ATENA 2 (Agerpres) — Cotidianul „Makedonia", care apare la Salo

nic, a publicat un amplu articol sub titlul : „Din operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Noua ordine internațională în concepția României“.

„Concepția României cu privire 
la înfăptuirea unei noi ordini in
ternaționale, care își găsește expre
sia cea mai deplină in operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — se 
spune in articol — are ca punct de 
plecare analiza realităților funda
mentale ale lumii contempora
ne și a mutațiilor ce se pro
duc in prezent". Subliniind că 
„actuala ordine economică inter
națională s-a constituit in alte con
diții istorice și nu a fost adaptată 
transformărilor revoluționare inter
venite in ultimele decenii in struc
tura politică a lumii — ceea ce are 
consecințe negative asupra întregu
lui progres contemporan", cotidia
nul grec reliefează totodată dificul
tățile care stau in prezent in calea 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale. „România — 
continuă articolul — consideră însă 
că aceste obstacole pot să fie de
pășite prin unitatea de acțiune a 
forțelor mondiale ale democrației și 
progresului. Acesta este unul din 
sensurile mesajului președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care spunea că, 
în această luptă uriașă, forțele pro
gresiste, toți cei care doresc întro
narea unor relații noi, bazate pe e- 
galitate și colaborare între state și 
popoare trebuie să-și unească efor
turile pentru a asigura dezvoltarea 
democratică, progresistă a societății 
omenești".

„în concepția României — se ara
tă in continuare — edificarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale constituie un vast și 
complex proces istoric de transfor
mare a diviziunii mondiale a mun

cii, de asigurare a dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî nestingherit 
destinele în vederea realizării pro
gresului și echității sociale, de așe
zare a raporturilor dintre toate sta
tele pe baza respectării efective și 
de către toți a principiilor inde
pendenței și suveranității' naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, nefolosirii for
ței sau amenințării cu forța".

Ziarul prezintă pe larg poziția 
României privind necesitatea adop
tării pe plan internațional a unui 
ansamblu de măsuri concrete și efi
ciente pentru lichidarea subdezvol
tării și democratizarea relațiilor 
dintre state, concepția țării noastre 
privind materiile prime și energia, 
comerțul internațional și coopera
rea, accesul tuturor țărilor la pro
gresul tehnic contemporan, necesi
tatea unor eforturi proprii din par
tea statelor în curs de dezvoltare.

„Ținînd seama de puținele pro
grese realizate pînă în prezent in 
domeniul lichidării subdezvoltării 
— conchide articolul — președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, a 
propus recent convocarea unei se
siuni speciale a O.N.U., dedicată 
problematicii făuririi unei noi or
dini economice internaționale, In 
concepția României, scopul unei a- 
semenea sesiuni ar consta în adop
tarea unui program clar privind 
principiile, orientările și căile con
crete de acțiune în vederea lichidă
rii subdezvoltării și făuririi unor 
relații internaționale întemeiate pe 
deplina egalitate și echitate între 
toate statele".

Manifestări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea statului

național unitar român
CAIRO 2 (Agerpres). — în cadrul 

acțiunilor organizate în R.A. Egipt 
pentru marcarea celei de-a 60-a a- 
niversări a făuririi statului național 
unitar român, la centrul cultural 
„Nile Hall" din Cairo a avut loc, sub 
auspiciile Ministerului învățămîntu- 
lui, Culturii și Cercetării Științifice, 
un spectacol de gală cu prezentarea 
— în premieră— a filmului artistic 
românesc „Osînda". La manifestare, 
care s-a bucurat de un deosebit suc
ces, au fost prezente înalte oficiali
tăți de stat, șefi ai misiunilor diplo
matice, oameni de artă și cultură, 
critici de film, ziariști, un numeros 
public.

ROMA 2 (Agerpres). — în locali
tatea italiană Sulmona a avut loc 
festivitatea împlinirii a 10 ani de la 
înfrățirea dintre orașele Constanța și 
Sulmona — oraș in care s-a născut 
marele poet latin Ovidiu. Festivita
tea s-a desfășurat în cadrul suitei de 
manifestări consacrate împlinirii a 
60 de ani de la formarea statului na
țional unitar român. Despre cele două 
evenimente au vorbit primarul ora
șului Sulmona, Antonio Trota, și vi
cepreședintele Consiliului popular 
Constanța, Stelian Bărbat.

DAMASC 2 (Agerpres). — „împli
nirea a 60 de ani de la formarea sta
tului național unitar român" și „Re
lațiile multiseculare româno-siriene" 
au constituit temele unor expuneri 
prezentate de profesorul Virgil Cân- 
dea, membru corespondent aî Acade
miei de științe sociale și politice, la 
centrele culturale din Damasc și 
Alep, în cadrul manifestărilor orga
nizate în Siria — sub auspiciile Mi
nisterului Culturii și Orientării Na
ționale din Siria și Asociației de 
prietenie Siria—România — pentru 
marcarea importantului eveniment.

Dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice româno-senegaleze

DAKAR 2 (Agerpres). — La Dakar 
au avut loc lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte româno-se
negaleze pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale și cooperării economice, 
științifice și tehnice, încheindu-se un 
protocol. Cele două delegații au ana
lizat modul în care au fost transpuse 
în practică orientările și directivele 
convenite cu prilejul întîlnirilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Leopold Senghor, stabilind 
noi măsuri menite să stimuleze dez
voltarea în continuare a colaborării 
și cooperării economice în domeniile

energiei electrice, industriei, mineri
tului, agriculturii, transporturilor și 
comerțului.

Au fost semnate un protocol pri
vind schimburile culturale pe anii 
1978-1980 și un aranjament de coope
rare în domeniul radioteleviziunii.

Șeful delegației române. Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a fost primit 
de Abdou Diouf, primul ministru, și 
de* alți membri ai guvernului Sene
galului.

Vizita delegației P.C. R. 
în Norvegia

OSLO 2 (Agerpres). — în cursul 
șederii sale în Norvegia, delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., a vizitat obiective econo
mice și cultural-istorice din ora
șele Stavanger și Bergen. La Sta
vanger, delegația română s-a întîlnit 
cu conducerile Compahiei naționale 
petroliere „Statoii" șl a Directoratu
lui petrolului din Norvegia, cu care 
a discutat probleme de interes co
mun legate de dezvoltarea relațiilor 
economice româno-norvegiene. Dele
gația a vizitat, de asemenea, șantie
rul de construcții al platformelor de 
foraj marin „Norwegian Contractors".

FRANȚA: Preocupări ale guvernului 
pentru depășirea dificultăților economice
„Risipa de energie - un lux pe care nimeni 

nu și-l mai poate permite44

Conflictul armat dintre Uganda și Tanzania
DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). — 

Postul de radio Dar Es Salaam ă di
fuzat miercuri seara un comunicat 
guvernamental în care dezminte acu
zațiile formulate de președintele 
Ugandei, Idi Amin, că Tanzania ar 
fi fost implicată într-un complot vi- 
zînd răsturnarea șefului statului 
ugandez.

Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, i-a convocat pe înaltul comisar 
al Marii Britanii și pe ambasadorul 
S.U.A. la Dar Es Salaam, pentru a-i 
informa asupra situației create la 
frontiera tanzaniano-ugandeză. După 
cum a precizat un purtător de cu- 
vînt britanic, președintele Tanzaniei 
nu a formulat nici un fel de cerere 
de mediere.

Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
guvernul Tanzaniei a luat măsuri ur
gente pentru trimiterea de trupe și 
noi întăriri militare în zona de nord- 
vest a țării, ocupată în prezent de 
trupele ugandeze.

KAMPALA 2 (Agerpres). — Postul 
de radio Kampala, citind un purtător 
de cuvînt militar, a anunțat joi că 
trupe ugandeze, sprijinite de tancuri 
și aviație, au pătruns adine în teri
toriul Tanzaniei, ocupînd o zonă de 
circa 1 840 km pătrați situată la vest 
de lacul Victoria. Postul de radio a 
precizat că, în aceste condiții, „Fron
tiera dintre Uganda și Tanzania se 
află în momentul de față de-a lungul 
fluviului Kagera" (circa 30 km mai 
la sud de frontiera inițială).

După cum relatează agențiile inter
naționale de presă, actualul conflict 
dintre Tanzania și Uganda ar avea la 
origine probleme teritoriale și disen
siuni mai vechi de ordin politic.

KHARTUM 2 (Agerpres). — Șeful 
statului sudanez, Gaafar El Nimeiri, 
în calitatea sa de președinte al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
a adresat președinților Ugandei și 
Tanzaniei oferte de mediere în vede
rea „soluționării problemelor lor de 
frontieră pe bazai înțelegerii recipro
ce în spiritul prevederilor Cartei 
O.U.A." — a anunțat agenția sudane- 
ză de presă.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat joi un apel gu
vernelor ugandez și tanzanian pentru 
ca acestea să dea dovadă de reținere 
și să pună capăt luptelor dintre for
țele loț armate. Secretarul general al 
O.N.U. a precizat purtătorul său de 
cuvînt, este deosebit de îngrijorat în 
legătură cu conflictul armat izbucnit 
între cele două state. Kurt Wald
heim a luat legătura cu reprezen
tanții permanent! la O.N.U. ai Ugan
dei și Tanzaniei.

El și-a exprimat dorința că efor
turile de mediere depuse de pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, șeful statului su
danez, Gaafar El Nimeiri, să per
mită să se pună capăt conflictului 
dintre cele două state africane.

Cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări 

a creării P. C. din Austria
VIENA. — La Viena a fost dată 

publicității rezoluția C.C. al P.C. din 
Austria cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a creării partidului. Din 
prima zi a existenței sale — se arată 
în document — Partidul Comunist 
din Austria și-a consacrat forțele 
luptei pentru interesele vitale ale 
clasei muncitoare, împotriva exploa
tării capitaliste. în fața pericolului 
fascist, comuniștii au chemat poporul 
la rezistență. Mii de comuniști și-au 
pierdut viața în lupta împotriva tira
niei hitleriste.

Imediat după eliberare, Partidul 
Comunist a militat pentru înfăptuirea 
de către Austria a politicii de neu
tralitate permanentă pe baza inde
pendenței reciștigate.

Convorbiri sovieto-vietnameze
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 

Moscova au început, la 2 noiembrie, 
convorbirile sovieto-vietnameze, la 
care participă din partea sovietică 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Aleksei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat sovietici, iar din 
partea vietnameză Le Duan, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Vietnam. Fam Van Dong, 
prim-ministru al Guvernului R.S. 
Vietnam, membrii delegației vietna
meze.

După cum relatează agenția T.A.S.S., 
părțile au făcut un schimb de in-

formații privind îndeplinirea hotărî- 
rilor Congreselor al XXV-lea al 
P.C.U.S. și al IV-lea al P.C. din Viet
nam și au discutat probleme legate 
de dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și țări. Au fost discu
tate, de asemenea, probleme interna
ționale de interes comun.

Nou atac al aviației 
rhodesiene asupra 
teritoriului zambian

LUSAKA 2 (Agerpres). — Un co
municat oficial difuzat la Lusaka și 
reluat de agenția T.A.S.S. relevă că 
avioane ale regimului rasist de- lâ 
Salisbury au bombardat joi o tabără 
de refugiați Zimbabwe în care se 
aflau cîteva mii de copii. Tabăra, 
precizează agenția, se află la 15 kilo
metri de Lusaka.

în urma bombardamentelor s-au 
înregistrat numeroase victime. Crucea 
Roșie zambiană a lansat un apel 
populației capitalei țării pentru a 
dona singe în vederea salvării victi
melor noului act de agresiune a re
gimului rasist al lui Ian Smith.

Reintoarcerea cosmonauților Kovalionok și Ivancenkov
MOSCOVA 2 (Ager

pres). — La 2 noiem
brie, ora 14,05 (ora 
Moscovei), după un 
zbor orbital de 140 de 
zile, cosmonauții so
vietici Vladimir Kova
lionok și Aleksandr 
l vancenkov s-au re
întors pe Pămînt. 
Capsula de coborîre a 
navei cosmice „Soiuz- 
31“ a aterizat in puhe- 
tul stabilit, la 1S0 km

sud-est de orașul Djez- 
kazgan (Kazahstan).
După cum relatează a- 

genția T.A.S.S., în con
dițiile imponderabili
tății s-au realizat mai 
bine de 50 de experi
ențe tehnologice pen
tru obținerea de noi 
semiconductor!, mate
riale optice, aliaje de 
metale.

Cu ajutorul unui 
amplu program de ex

periențe biologice s-au 
obținut date impor
tante privind influen
ța factorilor zboruri
lor cosmice asupra or
ganismului uman, dez
voltării plantelor și u- 
nor elemente biologice.

Pentru realizarea cu 
succes a misiunii spa
țiale, cei doi cosmo- 
nauți au fost distinși 
cu titlul de „Erou al 
Uniunii Sovietice".

Conferința la nivel
BAGDAD 2 — Trimisul special A- 

gnrpres transmite : La Palatul pre
zidențial din Bagdad au început, joi 
seara, lucrările conferinței arabe la 
nivel înalt convocate la invitația Ira
kului. După cum s-a precizat, scopul 
reuniunii îl reprezintă examinarea 
situației din Orientul Mijlociu după 
semnarea acordurilor de la Camp Da
vid.

La conferință iau parte șefi de stat 
sau reprezentanți speciali ai acestora 
din toate țările membre ale Ligii 
Arabe cu excepția Egiptului, care nu 
a fost invitat.

Conferința arabă la nivel înalt de 
la Bagdad a fost deschisă de Mah
mud Riad, secretar general al Ligii 
Arabe, care s-a referit la ultimele 
evoluții intervenite 1 în situația din 
Orientul Mijlociu. Discursul inaugu
ral a fost rostit de președintele Re
publicii Irak, Ahmed Hassan al Bakr, 
care, după ce a salutat pe partici-

înalt de la Bagdad
panți, a prezentat poziția țării sale în 
legătură cu actuala situație din 
Orientul Mijlociu și căile de acțiune 
in perioada următoare.
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P.C.R., condusă de Adrian Rogojan, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S.
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AfflicA aiistmlA Corabia rasiștilor în viitoarea furtunii...
Sub asaltul valurilor mișcării de 

eliberare, corabia rasiștilor din Africa 
australă a început să se scufun
de șl orice tentative de a o 
asigura pe linia de plutire se dove
desc zadarnice. Rafalele criminale 
ale trupelor aeropurtate rhodesiene 
asupra taberelor de refugiați din a- 
propierea capitalei zambiene (in 
mare parte femei, copii, bolnavi), ac
țiunile teroriste împotriva manifes
tațiilor populare din Namibia și 
R.S.A. nu mai reușesc să înspăimîn- 
te ; dimpotrivă, ele dovedesc o dată 
în plus nu forța, ci slăbiciunea opre
sorilor rasiști. „Cind hipopotamul 
iese din apă terorizînd savana,' spune 
o legendă rhodesiană, e semn că a- 
cesta se află in agonie"...

între multiplele trăsături comune 
ale rasiștilor rhodesieni și sud- 
africani, ceea ce îi leagă în mod deo
sebit este încăpăținarea cu care se 
cramponează de putere, refuzul de a 
accepta ceea ce este clar ca lumina 
zilei : popoarele Zimbabwe și nami- 
bian, populația majoritară din R.S.A. 
nu mai pot fi ținute, acum, spre fi
nal de secol XX. în lanțurile robiei. 
Epoca colonială a apus ireversibil, 
inclusiv pe continentul african și poa
te, in primul rind, pe acest conti
nent. Roata istoriei nu mai poate fi 
dată înapoi.

Și totuși, rasiștii de la Salisbury și 
Pretoria încearcă. Dacă nu să o dea

înapoi, cel puțin să o țină în loc. Așa 
se explică manevrele, îndelung stu
diate, ale lui lan Smith, șeful gu
vernului ilegal rhodesian, care in 
1965 a proclamat „independența" 
Rhodesiei, urmărind să-i prelun
gească pe cit posibil existența și 
în orice caz să mențină sub o altă 
firmă rinduielile coloniale. Dar cum 
ar putea o mînă de coloni albi 
(270 000 față de 6 milioane de afri
cani) să facă față în continuare unui 
război care costă zilnic un milion de 
dolari și în care și-au pierdut viața 
în ultimii cinci ani peste 10 000 de 
persoane, un război în care „adver
sarul" este un întreg popor ? Pentru 
că autoritățile de la Salisbury sînt 
nevoite să recunoască astăzi că „for
țele rebele" sint pretutindeni. Zone 
întregi se află de mai multă vreme 
sub controlul și administrația celor 
două mișcări de eliberare care alcă
tuiesc Frontul Patriotic.

Ian Smith crede insă că a găsit so
luția salvatoare. în fața realității de 
pe fronturile de luptă, a presiunilor 
opiniei publice internaționale, el, chi
purile, nu mai respinge ideea transfe
rului puterii către populația majori
tară. La’începutul acestui an a ini
țiat demersuri în . vederea unei „re
glementări interne", reușind să-și ra
lieze cițiva lideri africani, aserviți in
tereselor colonilor albi, pentru sem
narea unui „acord" în vederea in-

într-un ghetou sud-ofrican

staurării unul regim al majorității. 
„Acordul intern" a fost repudiat insă 
cu hotărire de forțele patriotice, care 
au demascat adevăratele mobiluri ale 
mașinațiunilor rasiste. încheiat pes
te capul și împotriva voinței po
porului Zimbabwe, acest „acord" nu 
este altceva decit o cinică farsă, a- 
vind ca scop să confere o aparență 
de legitimitate unul regim care rămi- 
ne, in esență, colonialist și rasist. 
Ce poate fi mai semnificativ decit 
faptul că aparatul administrativ și, 
în mod deosebit, principalele pirghii 
ale puterii — poliția și armata — ar 
urma, potrivit acordului, să rămină 
în continuare în mina, actualilor gu
vernanți 1 Cu alte cuvinte, să se mo
difice... dar să nu se schimbe ni
mic.

Ultima din suita de manevre ale 
lui Ian Smith a constituit-o călătoria 
sa în Statele Unite. Evident, n-a fost 
vorba de o călătorie turistică, deși 
formal el a străpuns zidul boicotului 
politic instituit prin numeroase re
zoluții ale O.N.U. tocmai cu o gene
roasă viză turistică. Convorbirile 
oficiale pe care le-a avut Ia Depar
tamentul de Stat, întilnirile cu diverși 
cohgresmani — intr-o atmosferă cam 
stînjenitoare, ce-i drept, pe fundalul 
viguroaselor proteste ale mulțimilor 
de americani care demonstrau îm
potriva prezenței sale în S.U.A. — au 
urmărit să convingă asupra bunelor 
sale intenții. Ceea ce nu l-a împie
dicat însă ca chiar în zilele cînd se 
afla la Washington să ordone trupe
lor rhodesiene să atace taberele de 
refugiați din Zambia, tabere repre- 
zentînd familii nevinovate de năpăs- 
tuiți ai soartei din țara peste care 
guvernează.

încurajat de gestul gazdelor ame
ricane de a-1 primi ca persoană ofi
cială, șeful guvernului de la Salis
bury a deschis o nouă ofensivă diplo
matică menită să-i ofere spațiu de 
manevră. Și nu este deloc intîmplă- 
tor că la întoarcerea de la Washing
ton a ținut să declare la o conferință 
de presă că „data de 31 decembrie 
prevăzută pentru transferarea puterii 
(evident, un transfer formal. în con
dițiile amintite mai sus — n.n.) s-ar 
putea să nu fie respectată". Și, bine
înțeles, pentru a liniști temerile co
lonilor albi, care în ultimele luni se 
interesează tot mai insistent de ora
rul curselor transoceanice (50 000 au 
și părăsit Rhodesia). Smith a precizat 
că „armata și poliția sînt pregătite 
să facă față oricărei explozii de vio
lență". Dacă mai existau undeva

naive îndoieli asupra adevăratelor 
sale intenții...

între manevrele regimului rasist 
de la Salisbury și ale celui sud-ăiiri- 
can se poate stabili o paralelă per
fectă. Conștienți că timpul lucrează 
împotriva lor, rasiștii de la Pretoria, 
care, în pofida rezoluțiilor O.N.U., 
ocupă în mod ilegal Namibia, și-au 
anunțat intenția de a acorda inde
pendență acestui teritoriu. Și dacă, 
la vremea respectivă, guvernanții 
rhodesieni s-au inspirat din „doctrina 
apartheidului" în elaborarea propriei 
legislații rasiste, de data aceasta ra
siștii sud-africani sînt aceia care 
s-au inspirat de la vecinii lor din 
nord în ce privește procedura reali
zării unei decolonizări fictive a Na
mibiei. Așa se face că ei au abando
nat, cel puțin temporar, programul 
de creare a unor bantustane (după 
modelul celor „brevetate" in R.S.A.), 
în favoarea atragerii unor șefi de 
triburi fideli (cohstituiți în așa-nu- 
mitul „grup de la Turnhalle", orga
nizație creată, potrivit celor mai 
bune tradiții naziste, într-o beră
rie...), care să preia puterea, bene
ficiind, desigur, de sprijinul acelu
iași aparat polițist și militar sud- 
african. „Independența" de tip rho
desian vizează, de fapt, prelungirea 
dominației rasiste, neocolonialiste și 
excluderea de la conducere a repre
zentantului autentic al poporului na- 
mibian — Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Evenimentele au dovedit astfel că 
negocierile inițiate de un grup de 
cinci țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate in vederea 
unei soluționări pașnice — accepta
te formal de Pretoria — au fost fo
losite doar ca paravan pentru conti
nuarea punerii în aplicare a farsei 
„independenței", menită să legifereze 
pozițiile rasiștilor in această țară. 
Ignorind planul O.N.U. de a trimite 
7 500 de „căști albastre" pentru a ga
ranta desfășurarea unor alegeri libe
re, la care” să participe, pe poziții de 
egalitate, toate forțele politice, regi
mul de la Pretoria a decis să organi
zeze în mod unilateral alegeri pină la 
31 decembrie, inaugurînd chiar in 
aceste zile o zgomotoasă campanie 
electorală.

Desigur, calculele de la Pretoria 
nu se potrivesc cu... realitățile din 
Namibia. Reprezentanții S.W.A.P.O. au 
condamnat cu vigoare manevrele ra
siștilor sud-africani, reafirmînd hotă- 
rîrea patrioților namibieni de a con
tinua lupta pentru cucerirea unei in-

Ucigașul lan Smith 6e aflâ prin
tre noi” — acesta este textul in
scripției purtate la o demonstrație 
de protest împotriva vizitei căpete
niei rasiste rhodesiene la Washington

dependente reale a țării lor. „Mitin
gurile electorale" regizate de inter
pușii guvernanților de la Pretoria 
primesc replica manifestațiilor de 
protest ale populației namibiene, 
care aspiră la o viață cu adevărat li
beră. intr-o patrie liberă.

Vrind să sugereze izolarea în care 
se află regimurile rasiste din Africa 
australă, intr-un an proclamat de 
Națiunile Unite „An internațional de 
luptă împotriva rasismului și apart
heidului", o publicație occidentală își 
intitula astfel comentariul despre ul
timele evoluții din această regiune : 
„Africa albă contra restului lumii". 
Mai exact, trebuie spus : întreaga 
lume contra Africii „albe", contra ra
siștilor. în fapt, contra politicii ana
cronice a colonialismului, contra în
cercărilor de a perpetua rinduielile 
inumane ale rasismului. Rinduieli 
condamnate definitiv de istorie.

Dumitru ȚINU

PARIS 2 (Agerpres). — Persona
lități franceze de frunte, inclusiv 
președintele Giscard d’Estaing, au 
evidențiat într-o serie de declarații 
recente preocupările lor față de as
pecte majore ale situației economice 
și sociale a Franței. Actualitatea pro
blemei este ilustrată și de faptul că 
statisticile guvernamentale înregis
trează „o Intîrziere considerabilă" in 
îndeplinirea planului de dezvoltare. 
Confederația Generală a Muncii a 
informat, pe de altă parte, că numă
rul șomerilor s-a ridicat la 1,7 mili
oane persoane, un adevărat record 
in istoria Franței. Cauzele șomâjului 
sînt — în opinia exprimată de șeful 
statului într-un interviu acordat zia
rului „Le Figaro" — două : „pe de o 
parte, încetinirea dezvoltării econo
mice și, pe de altă parte, necesitatea 
de a reorganiza anumite sectoare ale 
economiei". Robert Boulin, ministrul 
muncii, adaugă la acestea, într-un 
interviu acordat revistei „Paris 
Match" : „Ritmul actual de creștere 
a produsului național brut al Franței, 
de 3 la sută, nu poate asigura crearea 
unor noi locuri de muncă. Și acest 
fenomen este de durată". Trebuie 
menționate, de asemenea, a spus el, 
exodul rural, sporirea numărului de 
tineri aflați în căutarea primului lor 
loc de muncă (700 000 în septembrie), 
ca și a numărului de femei care do
resc să se angajeze.

Un aspect de prim ordin — consi
deră Robert Boulin — îl constituie și 
plasarea noilor contingente de oa
meni ai muncii. „Prea mulți tineri 
ies acum de pe băncile școlilor sau 
universităților cu diplome care nu 
servesc la nimic".

Guvernul — a spus el — trebuie 
să încerce să remedieze situația, tara 
aflîndu-se într-o conjunctură deose
bit de dificilă. Iată de ce — a rele
vat el — trebuie să concepem o po
litică adaptată perioadei de austeri
tate, necesităților demografice, pre
cum și necesităților ce se resimt în 
cazul anumitor categorii sociale. 
Franța nu se va putea adapta la 
noua situație economică mondială 
decit bazindu-se pe capacitățile sale 
și pe respectarea disciplinei interne. 
Este un efort de mari proporții și 
de durată — a spus el.

Risipa de energie — scrie influen
tul cotidian „Le Monde" — este un 
lux pe care nimeni nu și-1 mai poa
te permite. în acest sens este edifi
cator faptul că, la nivel național, 
importurile franceze de petrol au 
scăzut cu 4 Ia sută în 1977, iar con
sumul populației cu 5 la sută (cu 20 
la sută în domeniul încălzirii locuin
țelor cu combustibil lichid); s-au 
economisit, prin aceasta, 7 miliarde 
de franci în devize sau echivalentul 
a 14,5 milioane tone de petrol. Pină 
în 1985 Franța își propune să econo
misească echivalentul a 45 milioane 
tone de petrol.

Făcîndu-se ecoul acestor preocu
pări la nivel guvernamental, diferi
tele instituții de specialitate inserea
ză — în marile cotidiane „Le Monde", 
„Le Figaro", „Les Echos" ș.a. — ape
luri adresate întreprinderilor și popu

lației îndemnîndu-le la economisirea 
energiei, să nu depășească tempera-» 
turile indicate pentru încălzirea bi
rourilor și a locuințelor. Se cere in
sistent să se folosească derivații in
feriori ai petrolului, alți combustibili 
înlocuitori, energia solară (domeniu 
în care se fac investiții apreciabile) 
etc. ■

Concepția autorităților franceze a- 
supra dezvoltării — așa cum se de
gajă ea din declarațiile oficiale — 
pornește de la două considerente 
fundamentale : abordarea probleme
lor specifice Franței în strînsă inter
dependență cu dificultățile economiei 
capitaliste contemporane în ansam
blul său și recunoașterea imperati
vului elaborării unor programe de 
dezvoltare in perspectiva viitorilor 
10—15 ani. Țările occidentale — a 
arătat președintele Giscard d’Estaing 
în interviul acordat ziarului „Le Fi
garo" — „sînt confruntate cu dificultăți 
care decurg dintr-o epocă caracteriza
tă prin cîteva trăsături noi, prin pe
nuria unor bunuri pe care altădată 
le considerau monedă curentă (ma
terii prime!, energie) și printr-o creș
tere mult mai lentă, mai competitivă 
și mai severă". „Situația de criză din 
anii 1974—1975 a durat mult mai mult 
și s-a extins peste limitele pe care 
le-am fi putut imagina inițial".

în acest context, președintele a 
subliniat : „în hotărîrile pe care 
Franța și francezii trebuie să le 
adopte la ora actuală, viitorul este 
permanent 'prezent. A vorbi despre 
viitor nu înseamnă a fugi de actua
litate, ci. dimpotrivă, a completa și a 
clarifica actualitatea".

într-o „scrisoare-program" adresa
tă la mijlocul lunii octombrie primu
lui ministru Raymond Barre, pre
ședintele francez a desemnat trei 
obiective prioritare pentru activitatea 
guvernului : „continuarea dezvoltării 
economice, reducerea nedreptăților 
care există în cadrul societății fran
ceze și promovarea inițiativei și a 
responsabilității în special în ceea ce 
privește colectivitățile locale".

„Redresarea economică a țării — 
a explicat șeful statului — presupune 
îndeosebi că puterea de competitivi
tate a întreprinderilor franceze tre
buie net ameliorată și că ritmul de 
creștere a prețurilor trebuie să fie 
foarte sensibil diminuat. Numai 
adaptarea economiei la .noua compe
tiție internațională ne va permite să 
înregistrăm dezvoltarea unor locuri 
de muncă numeroase, durabile și 
productive".

Pe aceeași temă, ministrul muncii, 
Robert Boulin, in interviul amintit, 
a arătat că sînt necesare „măsuri de 
adaptare și de reorganizare", de „re- 
convertire" a întreprinderilor nerenta
bile care — a opinat el — „se poate 
realiza prin dotare tehnică modernă 
și cu alte cadre". „Problemele sînt de 
mare amploare și trebuie tratate in 
profunzime ; francezii trebuie să știe 
că această chestiune ii privește pe 
toți". „Nu putem fi o oază de ver
deață într-un , peisaj (vest)european 
dezolant", consideră ministrul fran
cez al muncii.

de presă transmit:
Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.U.S., Ministerul Agriculturii 
al U.R.S.S., Comitetul regional Cri- 
meea al P.C. din Ucraina, a luat cu
noștință de experiența unor organi
zații de partid din unități agricole. 
Delegația a fost primită de V. I. 
Dolghih, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
cu care a avut o convorbire desfășu
rată într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Președintele Consiimbi 
de Stat al R.D.G., secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., Erich Hone
cker. a primit, joi, la Berlin pe Lubo- 
mir Strougal, președintele Guvernului 
Federal Cehoslovac, aflat in R.D.G., 
într-o vizită de prietenie. Au fost 
examinate stadiul actual al colaboră
rii dintre R.D.G. și R.S. Cehoslovacă 
in domeniile politic, economic, pre
cum și în alte sfere de activitate, și 
perspectivele de dezvoltare continuă 
a acestei colaborări.

La Havana a avut loc ° 
uniune consacrată analizării pregă
tirilor pentru viitorul sezon de strîn- 
gere și prelucrare a trestiei de zahăr. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej. Fidel 
Castro a subliniat necesitatea creării 
condițiilor necesare pentru realizarea 
unei zafre eficiente în 1980, relevind 
însemnătatea extinderii suprafețelor 
cultivate cu trestie de zahăr, a dez
voltării sistemelor de irigații și a 
reparării adecvate a utilajelor din fa
bricile de zahăr.

întl'6V@d©I'©. Primul ministru 
al Israelului, Menahem Begin, a avut 
joi la New York o întrevedere cu 
secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, in legătură cu evoluția nego
cierilor tripartite de la Washington. 
Au mai fost abordate unele proble
me financiare ridicate de Israel pen
tru a compensa costul operațiunii de 
retragere din Sinai.

Comunicatul pfivind vizlt* 
președintelui Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat, la Moscova 
relevă că în timpul convorbirilor din 
capitala sovietică au fost abordate 
probleme legate de situația din Orien
tul Mijlociu și de soluționarea pro
blemei palestiniene.

Ședință. La Viena a avut loc
o nouă ședință plenară ordinară în 
cadrul negocierilor privind reducerea 
trupelor șl armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. A luat 
cuvîntul șeful delegației R.P. Bulga
ria.

Cutremur. La 2 nolembrie, tn 
Valea Alai, din munții Tian Șan, s-a 
produs un cutremur avind la epicen
tru magnitudinea de 8—9 grade pe 
scara de 12 grade — transmite agen
ția T.A.S.S. La Tașkent, aflat la o 
distanță de 350 km de-epicentru, au 
fost înregistrate seisme de gradul 5, 
la Dușambe și Samarkand — de gra
dul 4. la Frunze și Alma-Ata — de 
gradul 2—3. Potrivit informațiilor, 
nu există distrugeri serioase și vic
time omenești.

Un nou stat independent pe harta 
lumii - Republica Dominica

în ziua în care se 
împlinesc 485 de ani 
de la descoperirea sa 
de către Columb — 
intr-o duminică — de 
unde și numele de 
insula Dominica, acest 
teritoriu trăiește o zi 
deosebită : dobindirea 
independenței de stat. 
Marea Britanie și 
Franța și-au disputat 
secole de-a rîndul su
premația asupra insu-. 
lei ; din 1805 ea a fost 
posesiune britanică, iar 
din 1956 beneficiază, 
în calitate de „stat a- 
sociat" la Marea Brita- 
pie, de autonOrhie in
ternă.

e Cea mai mare 
dintre insulele Antile- 
lor Mici, Dominica (751 
kmp) — vecină la 
nord cu Guadelupa, 
iar la sud cu Martini- 
ca — posedă un relief 
de natură vulcanică. 
Un lanț muntos (înăl

țimile maxime se a- 
propie de 5 000 m) 
străbate țara in direc
ția nord-sud. Subsolul 
este bogat in zăcămin
te minerale, iar la su
prafață răzbat nenu
mărate gheizere și mo
fete. Remarcabilul po
tențial hidroenergetic 
al țării este utilizat, 
deocamdată, mai ales 
la propulsarea morilor.

© Economia țării se 
găsește intr-un stadiu 
de subdezvoltare, iar 
societățile transnațio
nale dețin controlul a- 
supra principalelor bo
gății și obiective eco
nomice. Principalele 
îndeletniciri ale copu
lației insulei (80 000 
locuitori, in majorita
te de culoare) sint a- 
gricultura (culturi de 
banane, cocos, cacao, 
vanilie, citrice) șt 
pescuitul.

O tn perioada ime
diat următoare ciști- 
gării independenței, 
guvernul de la Roseau, 
condus de premierul 
Patrick John, iși pro
pune ca prim obiectiv 
„înlăturarea colonia
lismului, sub toate for
mele de manifestare".

Proclamarea inde
pendenței Republicii 
Dominica este un act 
de importanță istorică 
in dezvoltarea acestei 
țări. Nutrind senti
mente de prietenie 
față de tinerele state, 
ce-au pornit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul ro
mân felicită poporul 
din Dominica cu oca
zia acestui eveniment, 
urîndu-i succes pe ca
lea propășirii econo
mice și sociale.
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