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1N ECONOMIE, OBIECTIVUL PRIORITAR
• planul pe 1979 - integral îndeplinit;
• producția pe 1980 - temeinic pregătită
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Cadru democratic superior 
pentru participarea întregului popor 

la conducerea vieții sociale7
„Largul democratism al orînduirii nodstre 

se bazează pe participarea activă, nemijlocită 
a maselor populare, a tuturor categoriilor so
ciale la elaborarea politicii interne și externe 
a țării, precum și la activitatea de înfăptuire 
a ei. Poporul nostru, împreună cu parlidul 
hotărăsc politica internă și externă, asigură 
făurirea socialismului și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Cuvîntarea rostită la încheierea 

Congresului al XU-lea al P.C.R.

Pretutindeni jn țară se desfășoară primirea de membri 
individual^și constituirea organizațiilor proprii ale F.ILS.

Nenumărate fapte de muncă, ac
țiuni și inițiative muncitorești, de pe 
Întreg cuprinsul țării, atestă fermita
tea cu care comuniștii, toți oamenii 
muncii au trecut la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al Xll-lea al partidului. 
„Avem o linie generală clară, un 
program de acțiune atotcuprinzător
— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la încheierea lucrărilor marelui fo
rum al comuniștilor. Acum este ho- 
tăritor să trecem la luarea tuturor 
măsurilor organizatorice și politice în 
vederea realizării lor in practică". Un 
înflăcărat și mobilizator indemn co
munist pentru înfăptuirea exemplară 
zi de zi a sarcinilor concrete pe care 
le avem fiecare la locurile de mun
că, în fabrici și uzine, pe șantiere și 
ogoare, in institute sau laboratoare
— pretutindeni unde se creează bu
nuri materiale, pretutindeni unde se 
muncește pentru progresul și prospe
ritatea patriei socialiste.

Da, avem o linie generală clară, un 
program de acțiune atotcuprinzător. 
Fie că este vorba de Directivele Con
gresului privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării in cincinalul vii
tor și liniile directoare pină in 1990 
sau de programele-directivă din do
meniile cercetării științifice și pro
gresului tehnic, asigurării resurse
lor energetice, dezvoltării in pro
fil teritorial și creșterii nivelului de 
trai — toate aceste documente ja
lonează cu clarviziune științifică o- 
biectivele și căile dezvoltării țării 
în noua etapă de făurire a Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Chiar dacă prevederile 
acestor îndrăznețe programe de lucru 
la scară națională conturează per
spective începind cu cincinalul vii
tor. putem afirma că baza pentru 
trecerea la înfăptuirea lor exem
plară se asigură de pe acum, prin 
munca și activitatea de fiecare 
zi consacrată realizării sarcini
lor economice complexe ale a- 
cestui an și asigurării unei bune 
pregătiri a producției anului viitor. 
Putem spune deci că prin magistra
lul Raport prezentat de secretarul 
general al partidului, prin celelalte 
documente ale Congresului am do- 
bindit un grandios program concret 
de lucru, la a cărui înfăptuire trebuie

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST 

Spiritualitate .
muncitoreasca
Cind, pe sub casta

nii bătrinului bulevard 
ploieștean, coloana ce
lor de la ,,1 Mai" se 
apropiase de tribuna 
oficială, vocea craini
cului. amplificată de 
pîlniile megafoanelor, 
a început să enumere 
fruntașii în producție 
ai constructorilor de 
utilaj petrolier. Prin
tre ei și Petre Stanoi- 
lovici. El este, mi-am 
zis, Fane sudorul, așa 
cum îi spun tovarășii 
lui de muncă, și ei 
sudori, prieteni, cu- 
noscuți. L-am reîntîl- 
nit mai apoi in uzină. 
Era același, cu eternul 
basc pe cap, cu vocea 
lui apăsată, cu o serio
zitate voit exagerată 
sub care ascunde, pen
tru cine îl cunoaște 
bine, un anumit haz 
și, cind e cazul, o fină 
ironie.

Tocmai îl consulta 
șeful secției în privin
ța unei comenzi. „Măi 
Fane, este urgentă, 
trebuie să fie gata în 
citeva zile". „Și echi
pa voastră... ce să mai 
discutăm ? Să vorbesc 
și cu oamenii", a spus 
el cu o anumită re
zervă. Și a vorbit : 
„Treabă multă, timp 
puțin, * ziceți ?“. ..Se 
face" — a fost răs
punsul echipei.

O echipă de prieteni. 
O prietenie însă bine 
înțeleasă. Ceea ce 
unii n-au priceput. 
Așa s-a întimplat cu 
un fost sportiv. Se 
cunoșteau de mult. 
„Mă iei și pe mine in 
echipă, că am auzit 
că se cîștigă bine". „Te 
iau, dar să știi că se 
muncește, banii nu vin 
pe Dîmbu". Dar nu 
s-a ținut de treabă, 
lipsea mereu. „Și cu
tare a lipsit", s-a jus

tificat el. ..Da, dar a 
fost învoit, a făcut 
nuntă. O singură dată 
in viață... Tu faci nun
tă pesemne în fie
care săptămînă". Și a 
plecat fostul rugbist. 
Și din echipă, și din 
uzină. I-a fost însă de 
învățătură. S-a pus 
pe treabă acolo unde 
s-a dus.

Știe Fane sudorul să 
se apropie de sufletul

oamenilor. Așa se face 
că are o mulțime de 
prieteni care-1 caută 
și-i cer sfatul sau, pur 
și simplu, vor să stea 
cu el de vorbă. Unii 
sint ingineri, profesori, 
chiar un scriitor cu
noscut se lipise odată 
de sufletul lui. Printre 
ei este și directorul 
unui liceu de prin Do- 
brogea. Acum 20 de 
ani, Puiu, așa-1 chea
mă pe numele mic, nu 
prea iși găsea locul in 
viață. Intr-o zi ii spu
ne lui Fane : „Vreau 
să plec în Dobrogea, 
să intru suplinitor in 
invățămint și apoi voi 
vedea... Ce zici?" L-a 
încurajat, i-a risipit 
îndoielile și omul s-a 
dus. L-a și vizitat în 
citeva rinduri. A fost

să se treacă pretutindeni neîntîrzlat, 
cu toate forțele.

Care sint urgențele acestor zile de 
sfirșit de an in economie ? In esență 
este vorba de realizarea integrală a 
sarcinilor pe acest an și asigurarea 
unei bune pregătiri a producției anu
lui viitor — ultimul an și anul decisiv 
pentru înfăptuirea prevederilor actuap 
lului cincinal. Rememorăm aprecie
rea secretarului general al partidului 
făcută in Raportul prezentat Con
gresului: „Dispunem de tot ceea ce 
este necesar pentru a asigura înde
plinirea in bune condiții a sarcinilor 
de plan pe acest an — precum și pe 
anul 1980 — și îmi exprim convin
gerea că eroica noastră clasă munci
toare, țărănimea și intelectualitatea, 
întregul nostru popor vor face totul 
pentru înfăptuirea integrală a actua
lului cincinal, asigurind astfel con
solidarea și mai puternică a e- 
conomiei naționale, creșterea con
tinuă a forței patriei noastre, 
întărirea independenței și suve
ranității naționale a României socia
liste".

în aceste zile, pe primul plan al ac
tivității in industrie trebuie să se si
tueze recuperarea restanțelor la pro- 
dufția fizică și realizarea integrală a 
planului la fiecare sortiment in parte. 
Am obținut rezultate bune in acest 
an, ca și pe întregul cincinal, con
cretizate în producții peste plan la o 
seamă de produse cum sint : oțel 
aliat, laminate grele, aluminiu pri
mar. aparataj electric. mijloace ale 
tehnicii de calcul electronice, strun
guri, locomotive diesel-electrice, fi
bre chimice, coloranți. textile, gea
muri, hîrtie ș.a. Desigur, in fiecare 
caz în parte, depășirea planului la 
producția fizică a însemnat o contri
buție sporită la satisfacerea necesi
tăților economiei naționale și ale ex
portului. Cum bine se știe insă, ori- 
cît ar fi de mari depășirile planului 
la un sortiment sau altul, ele nu pot 
acoperi nerealizărilc la alte sorti
mente, care in ansamblul echilibrat 
al economiei noastre au un loc și 
un rol precis stabilit. Mai ales cind 
aceste restanțe se referă la mașini 
și utilaje tehnologice pentru industria 
chimică, tractoare, autobuze, locomo
tive electrice, vagoane pentru trans
port călători, produse ale industriei 
de mecanică fină, polietilenă, polisti- 
ren, ingrășăminte, unele bunuri de 

greu la început. Dar a 
terminat facultatea, a 
luat toate gradele, s-a 
transformat complet, 
ca și Dobrogea pe 
care a îndrăgit-o. Nu
mai într-o privință nu 
s-a schimbat : afecțiu
nea lui pentru Fane 
este statornică. Cind 
vine la Ploiești, la el 
se oprește intii și mai 
apoi iși vizitează fra
ții. Și mai este ceva : 
a devenit membru 
de partid, activ pre
ocupat. Din dispu
tele lor „teoretice" de 
demult a ieșit învingă
tor sudorul, dar n-a 
pierdut nici partene
rul , său. . Dimpotrivă.

Lui Fane îi place li
teratura, știe poezii pe 
de rost, cunoaște o 
mulțime de lucruri 
fără să fi urmat școli 
înalte. Și n-a crescut 
nici pe palme. Orfan 
de tată, cu frați și su
rori mai mici, a luat 
viața pieptiș. Primul 
loc de muncă i-a fost 
la pietruitul străzilor 
orașului. Al doilea, la 
„1 Mai". Și ultimul.

S-a aflat odată 
intr-un cerc în care 
erau și necunoscuți. 
Se discuta teatru : 
Brecht, Stanislavski. 
Și-a spus și el păre
rea. „Și unde lucrați 
dumnea^>astră ?“ îl 
întreabă un actor cu 
admirație. „La Intii 
Mai". „Sinteți ingi- i 
ner ?“. „Nu, sudor". | 
„Vă rog să nu faceți 
glume", s-a simțit 
ofensat actorul. „Vă 
rog să mă scuzați, dar 
nu prea cunoașteți 
clasa muncitoare de 
astăzi", i-a replicat 
sudorul.

Si știe el, Fane, ce 
spune.

C.VARVARA
Desen de T. ISPAS 

consum ș.a. Sint produse de mare im
portanță atit pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a pieței interne, 
cit și pentru onorarea contractelor 
încheiate cu partenerii externi.

Este pozitiv faptul că sute și sute 
de întreprinderi, numeroase județe și 
chiar unele ramuri industriale au ra
portat realizarea înainte de termen a 
planului pe patru ani din cincinal. 
Important este insă ca toate colecti
vele de întreprinderi, organizațiile și 
organele de partid, . conducerile cen
tralelor, ministerelor să asigure reali
zarea integrală a planului nu numai 
în ansamblu, ci și in amănunt, la 
fiecare sortiment în parte. Numai 
cind sarcinile stabilite la fiecare 
sortiment, la fiecare indicator canti
tativ și calitativ — productivitatea 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, înnoirea produselor ș.a. — 
sint îndeplinite întocmai, planul poa
te fi considerat cu adevărat realizat. 
Rezultatele globale, atunci cind aces
tea nu oglindesc minusurile la un 
produs sau altul, nu au decit simpla 
valoare a unei medii inexpresive pen
tru realitatea practică.

Esențial este acum, pentru recupe
rarea restanțelor și realizarea pla
nului la fiecare sortiment, ca in fie-

(Continuare în pag. a Ii-a)

„Dorim să devenim membri ai Frontului Unității Socialiste"

In secția montaj-utilaje de la I.U.P.S. se- semnează primele cereri de înscriere in Frontul Unității Socialiste

A ÎNCEPUT:

Festivalul 
filmului la sate

La 2 decembrie s-a deschis în 
întreaga țară, urmind să se desfă
șoare, pină la 31 ianuarie 1980. Fes
tivalul filmului la sate, amplă ma
nifestare cultural-educativă, deve
nită tradițională in viața spiritua
lă a satelor noastre și, care, prin 
bogăția și varietatea repertoriului 
și a acțiunilor organizate, suscită 
un viu interes (peste 10 milioane 
spectatori la ultima ediție).

Actuala ediție — a XXIII-a 
care se desfășoară 
la puțin timp 
după încheierea 
lucrărilor celui 
de-al Xll-lea Con
gres al P.C.R., ca
pătă semnificații 
deosebite. între
prinderile cinema
tografice județe
ne, în colaborare 
cu comitetele județene de cultură și 
educație socialistă, au elaborat pla
nuri detaliate de desfășurare a ma
nifestărilor capabile să răspundă cu 
eficientă crescută imperativelor e- 
ducative. Aceste planuri prevăd 
creșterea evantaiului tematic al 
filmelor, o selecție mai rigu
roasă a calității lor artistice, pre
cum și asigurarea din timp a tira
jelor de copii necesare.

Fondului de filme existent in fie
care întreprindere cinematografică 
și care cuprinde aproximativ 1 000 
de titluri (filme artistice și scurt- 
metraje) i s-au adăugat 19 filme ar
tistice de lung-metraj care repre
zintă premiere pentru cinemato
grafele sătești. La acestea se adau
gă un lot insemnat de filme româ
nești realizate in ultimii cinci ani, 
care au întrunit aprecierile pozi
tive ale spectatorilor și criticilor — 
alături de filme care marchează 
momente importante din istoria po
porului român. Paralel cu filmele 
românești, repertoriul festivalului 
cuprinde un număr important de

Repertoriu bogat, 
multiple acțiuni 

culturale

Industria județului 
Hunedoara a îndeplinit 
planul pe patru ani
Oamenii muncii din industria 

județului Hunedoara au rapor
tat că in ziua de 2 decembrie 
au realizat sarcinile de plan pe 
patru ani ai actualului cincinal. 
Avansul de timp cîștigat va per
mite ca pină la sfirșitul anu
lui să se obțină o producție in
dustrială suplimentară in valoa
re de 2,5 miliarde lei. concre
tizată între altele in 370 000 tone 
fontă. 61 000 tone oțel, 320 000 
tone laminate finite, ș.a.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Comitetul județean de 
partid Hunedoara, se arată că 

I locuitorii de pe meleagurile 
| hunedorene vor munci fără 
I preget pentru indeplinirea tutu

ror sarcinilor ce le revin din 
documentele programatice ale 
Congresului al Xll-lea.

premiere din cinematografiile țări
lor socialiste și ale altor țări.

Pe lingă filmele artistice vor 
fi prezentate în premieră citeva 
zeci de scurt-metraje care con
tribuie la educarea materialist- 
•științifică a spectatorilor, promo
varea metodelor moderne în agri
cultură, filme in sprijinul învăță- 
mintului politico-ideologic. Un nu
măr important de filme se adre
sează tineretului, educării lui pa

triotice. revolu
ționare, stimulă
rii pasiunii pen
tru muncă și în- | 
vățătură.

Acest bogat fond 
de filme urmea
ză să fie integrat i 
unor game largi 
de acțiuni cu ca
racter cultural- 

educativ : întîlniri cu realizatorii 
și dezbateri pe marginea filme
lor românești, concursuri de cul
tură cinematografică, cicluri de 
filme artistice românești, progra
me speciale cu filme documentare 
și de știință popularizată în spriji
nul educației cetățenești, lărgirii 
orizontului de cunoștințe, promo
vării concepției materialist-științi- 
fiCe ș.a., filme de desen animat 
pentru micii spectatori.

Repertoriul bogat, acțiunile vil, 
atractive, întreaga activitate desfă
șurată în jurul filmului, precum și 
asigurarea unor condiții optime or
ganizatorice constituie premisele ca 
Festivalul filmului la sate din acest 
an, care va include manifestări, în 
peste 4 000 de localități, să repre
zinte un nou prilej de îmbogățire 
a vieții spirituale a satului nostru 
socialist.
Vasile RĂCHITA
director in Centrala „România-film"

„Cu răspundere politică pentru 
bunul mers al

fost depuse pină 
cereri de înscrie-

în orașul Balș au 
acum peste 3 500 de 
re in organizațiile proprii ale Fron
tului Unității Socialiste. La între
prinderea de osii și boghiuri, cea mai 
mare unitate economică a orașului, 
la sectoarele „calde" — oțelărie și 
forje am intilnit luni dimineața 
o vie animație la ieșirea din schim
bul al treilea. „îmi pun semnătura 
pe cerere — ne spune Gheorghe Se
der. maistru la oțelărie — conside
ring că pentru mine, om al muncii, 
care nu sint membru de partid, cre
area unei astfel de organizații îmi 
sporește posibilitățile de a participa 
direct la treburile întreprinderii, de 
a lua parte intr-un cadru organizat 
la acțiunile economice și social-poli- 
tice care se desfășoară în unitatea 
noastră. Deși nu sint în vîrstâ, am 
38 de ani. am venit aici la Balș eu 
experiența Reșiței și doresc să-mi 
aduc mai mult decît pină acum con
tribuția, intr-un cadru organizat, la 
dezvoltarea inițiativei pentru sporirea 
producției de oțel, a calității produ
selor noastre".

La rindul lui, reglorul Ion 
ne-a spus : „La aflarea veștii că

Nița
au

RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI
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Un mobilizator program de acțiune 
pentru pace si colaborare internationată

Analiză lucidă, amplă re
zonantă Eveniment de însemnăta
te primordială in viaț'a partidului, a 
întregului nostru popor, deschizător de 
noi perspective dezvoltării continue a 
patriei pe calea socialismului și co
munismului, Congresul al Xll-lea s-a 
înscris, totodată, ca un moment re
marcabil al actualității internaționale, 
oferind măsura prestigiului de care 
se bucură astăzi in lume cuvintul 
României, inițiativele ei constructi
ve în direcția consolidării păcii, a 
împlinirii idealurilor de libertate și 
progres ale întregii umanități. Aten
ția acordată în cadrul amplelor dez
bateri desfășurate în marele forum 
al comuniștilor români problemelor 
internaționale evidențiază o dată mai 
mult îmbinarea armonioasă, legătura 
strinsă, organică dintre politica in
ternă și activitatea externă a parti
dului și statului nostru.

în același sens, Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața Congresului, prin analiza pro
fundă și cuprinzătoare, în spiritul 
materialismului dialectic și istoric, a 
realităților vieții internaționale, a 
tendințelor fundamentale în dezvol
tarea societății contemporane, prin 
ideile ți pozițiile pe care le afirmă, 
reprezintă un document de excep
țională importantă atît pe plan na
tional. cit și international.

Strălucit model de rigurozitate ști
ințifică și înaltă ținută principială, 
Raportul poartă efigia personalității 
secretarului general al partidului, 
principalul arhitect și promotor al 
întregii politici internaționale a 
României socialiste, omul politic de 
anvergură mondială, a cărui activi

treburilor obștii"
început înscrierile individuale pentru 
organizațiile proprii ale Frontului 
Uhității Socialiste, m-am prezentat 
imediat, avînd convingerea că aceas
tă măsură, din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deschide noi posi
bilități de acțiune și manifestare pen
tru toți oamenii muncii, 
această unitate de 
1970, de la punerea 
Pot spune că am 
uzina. Dispunem de

Sint în 
la început, din 
ei în funcțiune, 

crescut odată cu 
linii tehnologice

„Înfrățiți cu toții,
ca adevărați stăpîni ai țării"

Lucrez, ca medic, în cadrul policli
nicii de la Băile Tușnad. Am ținut 
să fiu printre primii care și-au de
pus cererea- de înscriere în organi
zația Frontului Unității Socialiste. 
Sint convinsă că prin noul cadru 
democratic creat nemembrilor de 
partid, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. voi putea să iau 
și eu parte mai activ la viața po
litică a țârii, la dezbaterea și solu
ționarea multiplelor probleme legate 
de ocrotirea^ și menținerea sănătății 
atît a cetățenilor din localitate, cit 
și a miilor de oameni ai muncii care 
vin în fiecare an pentru odihnă și 
tratament în această minunată „re
zervație de sănătate".

Noile condiții create prin lărgirea 
atribuțiilor Frontului Unității Socia
liste și înființarea de organizații 
proprii oferă tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalita
te, o posibilitate în plus să-și spună 
deschis și liber părerea, să decidă 
în comun asupra măsurilor care pri
vesc viața și activitatea colectivului

Odată cu constituirea organizației 
din cartier, plan concret de muncă

în 20 din cartierele municipiului 
Satu Marș s-au constituit in cursul 
zilei de duminică primele 20 de or
ganizații proprii ale F.U.S. care au 
întrunit, pentru început, adeziunea a 
aproape 500 de membri individuali 
din rindul pensionarilor și femeilor 
casnice, in marea lor majoritate 
nemembri de partid.

tate prodigioasă, unanim recunoscută 
și prețuită pe toate meridianele, se 
caracterizează prin capacitatea de a 
pătrunde și descifra sensul dezvoltă
rii contemporane, prin spiritul nova
tor. realismul și luciditatea conclu
ziilor practice privind căile..de acțiu
ne pentru rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii de azi în concor
danță cu cerințele istoriei, cu inte
resele fundamentale ale poporului, 
întreaga această analiză confirmă pe 
deplin justețea aprecierilor și orien
tărilor Congresului al XI-lea al par
tidului, pe care Raportul le dezvoltă 
creator, in lumina schimbărilor pe
trecute in lume, Îmbogățind patri
moniul gîndirii revoluționare cu noi 
teze și idei de deosebită valoare teo
retică și practică.

în aceasta se găsește, in fapt, ex
plicația amplei rezonanțe pe care au 
avut-o pe plan internațional conclu
ziile și pozițiile reliefate în Rapor
tul Ia al Xll-lea Congres.

Rolul hotăritor al popoare
lor. Dacă s-ar încerca o caracterizare 
de ansamblu a analizei cuprinse în Ra
port, principala constatare ce s-ar im
pune ar fi clarviziunea și optimismul 
revoluționar, încrederea în capacita
tea popoarelor de a-și impune voința 
de pace și independență, de colabo
rare in interesul progresului lor gene
ral. Desigur, evoluția vieții interna
ționale nu este cîtuși de puțin rectili
nie. ci. dimpotrivă, deosebit de com- 

“■ plexă și contradictorie. Este un merit 
al partidului nostru, al secretarului 
său general de a dezvălui cu realism 
și inaltă răspundere adevărul, îndem- 
nind popoarele la vigilență In fața 

moderne, de condiții bune de mun
că și viață. De acum înainte, prin 
înființarea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste, vom 
avea încă o posibilitate de a ne mo
biliza și mai mult, de a ne dezvolta 
inițiativa creatoare și de a participa 
și mai activ, cu fapta, la rezolvarea 
tuturor problemelor ce ne stau in 
față".

La această mare unitate industria
lă, pină in seara zilei de luni, 3 de
cembrie, s-au înscris în organizațiile 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste peste 1 200 de oameni ai muncii.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii

din care fac parte, ale localității în 
care trăiesc și muncesc.

Stațiunea balneoclimaterică Băile 
Tușnad a cunoscut in ultimii ani o 
dezvoltare fără precedent. Au fost 
construite noi baze de odihnă și tra
tament-, dotate cu aparatură medica
lă modernă. Transformări înnoitoare 
sint prevăzute pentru anii viitori. 
Ca medic și cetățean, membră a or
ganizației F.U.S., voi pune și mai 
mult umărul la înmulțirea succeselor 
noastre. Prin accesul larg al -tutu
ror' cetățenilor — rornâni, maghiari, 
germani și de alte naționalități — la 
această nouă formă a democrației 
noastre socialiste, prin munca unită 
a tuturor, minunatele condiții asi
gurate omului, ocrotirii și menținerii 
sănătății sale pot să fie și mai bine 
valorificate, așa cum ne-a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al Xll-lea al partidului.

SOFALVI Ilona
medic la policlinica din Băile Tușnad

Fiind de față la constituirea orga
nizației nr. 19 din cartierul Someș, 
am avut prilejul să consemnăm ma
rea satisfacție a cetățenilor față de 
înfăptuirea acestui important act po
litic. hotărîrea lor de a lua parte, cu 
posibilitățile de care dispun, în acest

(Continuare în pag. a IlI-a)

pericolelor pe care le generează ten
dința de menținere și reîmpărțire a 
zonelor de influență, a intensificării 
contradicțiilor dintre state și gru
pări de state, a agravării conflictelor 
existente și apariția altora no-i, a ac
centuării instabilității in viața inter
națională. pe fundalul amplificării 
crizei economice, petroliere și finan
ciare. Imperativul momentului ac
tual — pus in evidență cu putere în 
Raport — îl constituie oprirea unui 
asemenea curs al evenimentelor, îm
piedicarea agravării situației inter
naționale, a izbucnirii de noi răz
boaie, inclusiv a unui nou război 
mondial. Și există posibilitatea reală, 
certă de a se îndeplini un aseme
nea comandament de supremă im
portanță pentru destinele omenirii. 
Aceasta constă in întărirea unității d» 
acțiune a popoarelor pentru a deter
mina renunțarea la politica de forță 
și dictat în viața internațională, la a- 
mestecul în treburile interne ale al
tor state, la hegemonie, promovin- 
du-se, în schimb, o politică nouă, 
democratică, bazată pe respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, pe o colaborare egală în drep
turi, în avantajul tuturor națiunilor. 
Este profund mobilizatoare în acest 
sens concluzia pusă în evidență in 
Raport anume că, în ciuda com- 
plexității situației internaționale, • 
persistenței unor contradicții puter
nice. există forțe care — acționind 
unite — pot împiediea războiul, pot 
asigura o politică de independență 
și destindere, o pace trainică ia

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL!
divers;
Misterul 
a fost dezlegat

ln cursul săpăturilor făcute pe 
raza comunei Răucești — zonă 
deosebit de bogată in vestigii ale 
culturii neolitice tip Cucuteni — 
specialiștii de la Muzeul jude
țean Neamț au găsit niște obiec
te din os a căror destinație nu 
putea să fie determinată. Ele nu 
păreau să fi foșt nici unelte, nici 
obiecte de uz casnic. Iată insă că, 
intre timp, au mai fost găsite 
aici citeva statuete. Pe lingă 
surprinzătoarea fidelitate cu care 
redau trăsăturile umane, ele au 
dezlegat și tainele obiectelor de 
os găsite anterior, care aveau 
ca rost împodobirea respecti
velor statuete.

I
I
I
I
I
I

!

Atenție la sobe!
O femeie din satul Măluț, co

muna Braniște (Bistrița-Nă- 
săud), a plecat după cumpără
turi, lăsindu-și in casă, nesupra
vegheat, copilul în virstă de un 
an și trei luni. La puțin timp 
după plecarea ei, din soba supra
încărcată a sărit o așchie de lemn 
arzind. Așchia a căzut pe 
covor. Covorul a luat foc. Intîm- 
plarea a făcut ca vecinii să ză
rească fum la ferestre. Au sărit 
în grabă, au stins focul și au sal
vat copilul, care a fost internat, 
cu arsuri, în spital.

Oameni buni, e vremea sobe
lor, dar și a supravegherii aces
tora, mai ales in casele cu copii 
mici.

Ca să-și mărite 
fata

I 
I
I
I
I
I
I

ȘANTIERELE DE INVESTIȚII AȘTEAPTĂ LIVRAREA URGENTĂ A UTILAJELOR TEHNOLOGICE

In „ceasul al 12-lea** al anului, bătălia
cu timpul trebuie să-și sporească intensitatea

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

[Pînă mai ieri, Cotocea Viorica 
era (că nu mai este) gestionară 

la magazinul din satul Brusturi, 
județul Arad. La un control ino- 

fpinat i s-a descoperit o lipsă 
in gestiune de 35 772 lei. Limpe
de : dosar penal și trimitere in 

If ața instanței de judecată. Ce 
credeți că a spus fosta gestionară 
in fața instanței de judecată ? 
Textual : „Eu. onorată instan
ță. mi-am măritat fata, să-mi

I trăiască, mulțumesc, și-a dum
neavoastră. dacă aveți copii, 

Iși am vrut, onorată instan
ță, ca orice mamă iubitoare, să-i 
fac și eu zestre corespunzătoare, 

Iașa că am împrumutat banii din 
gestiune, dar care bani îi puneam 
eu cu timpul la loc, că dacă nu 
venea pirdalnicul de control să

I mă dea de gol...".

Nu puii
’ sînf năzdrăvani...
I Citim eticheta: „întreprinde

rea avicolă de stat Suceava. Pui 
de găină cu cap, git Și picioare,

I calitatea I, lei 22 kilogramul". 
Pe etichetă — ștampila contro
lului tehnic de calitate.

I Eticheta ne-a trimis-o cititoa
rea noastră Tudora Alexa din 
cartierul Parcul tineretului din

I Botoșani, însoțiți de următoa
rea explicație: „Deși pe etiche
tă scrie limpede: pui de găină 
cu cap (adică un cap), eu am

I cumpărat unul cu 5 (cinci) ca
pete și nu cu un singur git, ci 
cu 3 (trei). Ba, colac peste pu-

Ipăză, după citeva zile, am cum
părat un alt pui Șl mai năzdră
van, care avea 10 gheare. Dat 
ghinionul s-a ținut scai de

Imine, pentru că mi-a fost dat 
să... dau peste al treilea pui 
care avea nici mai mult, nici

Imai puțin de... 12 inimi. Cs 
surprize o să-mi rezerve oare al 
patrulea pui?"

I
I
I

în aceste zile, omul cel mal greu 
de găsit la întreprinderea „Vulcan" 
este inginerul Gheorghe Cristian, 
care conduce biroul „urmărirea fa
bricației"; un veritabil dispecer-șef 
al uzinei.

„Acum citeva minute a plecat spre 
cazangerie". „L-am văzut la montaj 
cazane". „Este la prelucrări meca
nice". în sfîrșit, după ce am trecut 
prin majoritatea secțiilor mării 
uzine bucureștene, l-am găsit pe in
ginerul Cristian In atelierul de țevă- 
rie. Este cel mai în măsură să ne 
dea situația exactă a lucrărilor care 
se execută In această perioadă în 
întreprindere.

— Coloanele pentru Combinatul de 
la Midia-Năvodari, un set de piese 
de schimb și subansamble pentru ter
mocentralele de la Turceni și Rovi- 
nari, un cazan de 120 tone abur-oră 
și citeva zeci de unități de pompaj 
pentru export, părți pentru cazanele 
mari de la Borzești și Anina, filtre 
pentru noua oțelărie de la Galați — 
iată doar citeva din comenzile prin
cipale aflate în stadii finale de exe
cuție în această lună, ne precizează 
interlocutorul. însumate, utilajele 
tehnologice care vor fi livrate bene
ficiarilor pînă la sfîrșitul anului cîn- 
tăresc circa 20 000 tone.

Fie și numai această informație re
flectă un fapt : ritmul producției la 
întreprinderea „Vulcan" condiționea
ză activitatea constructorilor și mon- 
torilor de pe multe șantiere de inves
tiții ale țării. Cum iși onorează co
lectivul unității această răspundere 
deosebită ?

— Dacă -ar fi să judecăm activita
tea noastră strict după realizarea in
dicatorilor de plan, ne spune directo
rul întreprinderii, tovarășul Petre 
Fluture, ne-am putea declara în 
parte mulțumiți. în 10 luni, produc- 
ția-marfă și industrială sînt îndepli
nite, avem chiar și un spor de 15 mi
lioane Iei. Dar, sub „acoperișul" aces

tor indicatori globali nu putem omite 
faptul că in aceeași perioadă înre
gistrăm o serie de restanțe la pro
ducția fizică, iar unele contracte nu 
au fost onorate la termen. în plus, ți- 
nînd seama de necesitatea intrării in 
funcțiune mai devreme a unor inves
tiții, avem datoria de a livra în de- 
vans numeroase utilaje tehnologice. 
Iată de ce consiliul oamenilor mun
cii, organizația de partid, întregul 
nostru colectiv sint angajate cu toate 
forțele pentru realizarea exemplară a

dere s-a finalizat in bună parte un 
amplu program de reorganizare a 
activității de fabricație și concepție. 
Practic, uzina are acum o nouă față. 
Majoritatea fluxurilor de fabricație 
au fost judicios amplasate după cri
teriul specializării, iar locurile de 
muncă sînt dotate cu scule și dispozi
tive de mare productivitate. în plus, 
cele peste 30 de standuri de probă, 
cele mai multe realizate prin autouti- 
lare, dau garanția fabricării unor uti
laje tehnologice de înaltă calitate.

La întreprinderea „Vuican“, ritm de lucru 
susținut, muncă bine organizată și un anga
jament cu termen precis: 10 decembrie

sarcinilor ce ne revin, așa cum ne-a 
cerut secretarul general al partidului, 
tovarășul' Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a Congresului.

Eforturile puternicului colectiv 
muncitoresc de la „Vulcan" sînt sin
tetizate intr-un angajament mobili
zator : pină la 10 decembrie să fie 
livrate șantierelor toate utilajele teh
nologice pentru investițiile care au 
termen de punere în funcțiune in 
acest an, iar pînă la sfîrșitul anului 
să fie recuperate integra) restanțele 
la producția fizică.

Sînt garanții că angajamentul va fi 
respectat. în primul rînd, întreprin
derea dispune de o dotare corespun
zătoare, iar noua secție de pe plat
forma Berceni, de fapt o uzină, in
trată în cursul acestui an în func
țiune, este comparabilă prin nivelul 
ei tehnic cu cele mai moderne uni
tăți de acest fel din alte țări.

Un alt argument al temeiniciei an
gajamentului îl constituie faptul că 
în cursul ultimelor luni în întreprin

Atelierele de concepție sînt, din 
acest an, specializate pe produs, fapt 
ce scurtează timpul de elaborare a 
proiectelor de execuție și asigură o 
asistență tehnică competentă și ope
rativă în fiecare fază a fabricației. 
Dar argumentele ..forte" ale munci
torilor și specialiștilor de Ia „Vulcan" 
în îndeplinirea angajamentelor asu
mate le constituie hărnicia și compe
tența probate in numeroase ocazii.
. în secția a IlI-a montaj general, pe 
linia de fabricație se află uriașele 
părți componente ale unor coloane 
de distilare destinate Combinatului 
petrochimic de la Midia-Năvodari.

— Din cele 4 tronsoane, care cintă- 
resc 140 de tone, două sînt executate. 
Al treilea va fi finisat în citeva zile, 
iar ultimul va fi gata pînă la 10 de
cembrie, ne spune maistrul Vasile 
Popa.

— Dacă le-am fi executat după teh
nologia tradițională, ne-ar fi trebuit 
o lună în plus, intervine în discuție 
șeful de echipă Tudor Niculescu. îm-

preună cu colegul meu Nicolae Stan 
am pus la punct o altă metodă de 
execuție. Am împărțit cele două 
echipe pe grupe de operații. In timp 
ce unii execută operațiile din in
teriorul coloanei, ceilalți realizează 
subansamblele care se montează în 
final. Lucrind duplă acest sistem vom 
respecta tcrmencle'pe care ni le-am 
propus.

Q bătălie cu timpul se duce și ln 
secția de .montaj cazane industriale. 
Aici se află in execuție cazanul de 
100 G cal/h care trebuia livrat de mai 
mult timp șantierului de la Borzești. 
Lansat cu întîrziere în fabricație din 
cauza neasigurării țevilor de la între
prinderea „Republica", cazanul este 
acum executat de echipa lui Valeriu 
Jugureanu.

— N-am mai așteptat ca materia
lele să treacă pe la secția de debi
tare, a cărei capacitate este acope
rită cu comenzi și ne-am angajat noi 
să facem trasarea și debitarea, ne 
spune șeful de echipă. O serie de 
subansamble le-am executat pe ma- 
șinile-unelte din secție pentru a 
scurta termenul de livrare. Stadiul 
în care se află acum această coman
dă ne dă garanția că in această săp- 
tămînă cazanul va pleca spre șan
tierul din Borzești.

Termene precise, răspunderi bine 
precizate, muncă superior organizată 
— acestea sint coordonatele pe care 
se desfășoară în această perioadă ac
tivitatea întreprinderii. Iar faptul că 
de pe acum — așa cum o demonstrea
ză volumul producției realizate în ul
timele două săptămînî — majoritatea 
sectoarelor unității lucrează la nive
lul indicatorilor din anul viitor, an 
în care producția industrială va creș- i 
te cu 11,4 la sută față de 1979, iar 
productivitatea muncii va spori cu 16 
la sută, oferă o garanție in plus că 
angajamentul colectivului de a în
cheia acest an cu un bilanț fructuos 
va fi îndeplinit.

Dan CONSTANTIN

Orașul nostru, tot mai înfloritor
Pe drept cuvînt, orașului Aleșd

1 se spune și orașul cimentiștilor. 
în anul'1979, aici se produc aproape
2 milioane tone de ciment. Dar 
puterea sa industrială este dată și 
de alte unități : o mare fabrică de 
produse refractare, o fabrică de 
sticlă ale cărei produse sint apre
ciate și pe alte meridiane ale 
globului.

Noul cincinal va însemna pentru 
urbea noastră investiții de încă 620 
milioane lei, care vor asigura dez
voltarea combinatului de lianți și 
azbociment, a fabricii de piine, 
modernizarea fabricii „Refractar", 
realizarea a 1 080 apartamente des
tinate oamenilor muncii, construi

rea a 8 săli noi de clasă, precum și 
a altor obiective de larg interes 
pentru cei 15 000 de locuitori. înscris 
în rindul orașelor din luna iunie 
1968, Aleșdul de astăzi poartă pe
cetea marilor transformări socia
liste, exprimă hotărîrea oamenilor 
din această parte a țării — români, 
maghiari și slovaci, . înfrățiți prin 
limbajul comun al muncii — de a 
face totul pentru înălțarea patriei 
pe o treaptă superioară de progres 
și civilizație.

Ion ARION
profesor, orașul Aleșd, 
județul Bihor

Mai multă promptitudine in onorarea 
obligațiilor contractuale

Zilele acestea, la uzina de sodă 
nr. 3 de la Combinatul de produse 
sodice Govora se efectuează ulti
mele probe pentru punerea în func
țiune a primului calculator de 
proces tip „Felix-32“, de producție 
românească. Introducerea acestui 
calculator, alături de „Felix-512" 
care funcționează la centrul de 
calcul al Centralei industriale pen
tru produse anorganice Rîmnicu 
Vilcea, reflectă preocuparea colecti
vului de aici pentru aplicarea me
todelor moderne de conducere ști
ințifică a activității economice și de 
producție, problemă subliniată în 
mod deosebit în documentele Con
gresului al XII-lea al partidului. 
Pentru a ne îndeplini această sar
cină avem nevoie și de sprijinul 
mai operativ al altor unități cu 
care colaborăm. Am în vedere 
faptul că întreprinderea. „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca nu ne-a livrat încă 
dulapul de condiționare a aerului,

instalație fără de care calculatorul 
„Felix-32“ nu poate funcționa. Con
tractul cu unitatea clujeană datea
ză din anul 1976, iar anul trecut s-a 
stabilit ca ultim termen de livrare 
data de 31 decembrie 1978. Se îm
plinește în curînd anul de la expi
rarea acestui termen și Instalația 
nu ne-a fost încă trimisă. Dealtfel, 
„Tehnofrig" are și alte restanțe 
față de centrul de calcul din 
Rîmnicu Vîlcea — două dulapuri de 
reglare automată a temperaturii și 
umidității necesare instalațiilor de 
cohdiționare a aerului la calculato
rul „Felix-512". în prezent, reglarea 
temperaturii și umidității se face 
manual.

Sperăm că de această dată colec
tivul de la „Tehnofrig" își va mo
biliza mai bine forțele spre a-șl 
onora obligațiile ce și le-a asumat.

Mihai BOGHINA
inginer, Rîmnicu Vîlcea

Balastiera și imobilizările de vagoane
PENTRU AGRICULTURĂ

| Bună Idee!
„Am citit la rubrica Faptul dl-

Ivers despre un individ care că
lătorește cu trenul prin toată 
țara, iar atunci cind e prins fără

I bilet întinde buletinul de iden
titate, i se întocmește proces 
verbal de amendă, dar amenda

Inu poate fi încasată, pentru că 
respectivul nu mai locuiește de 
mult la adresa indicată pe bule
tin. Un caz absolut identic avem 

Iși noi în comuna noastră, Șiria. 
județul Arad".

In continuare, semnatarul

I scrisorii, Teodor Olariu, de la 
primăria comunei, ne spune că 
un oarecare Ștefan Pecican este 
autorul a zeci și zeci de câlăto-

Irii frauduloase cu trenul. Amen
zile sosite la Șiria din Bucu
rești, Brașov, Timișoara, Con-

I stanța, Craiova și din alte col
țuri de țară depășesc valoarea 
de 8 300 lei. Amenzile continuă 
să sosească și suma să se rotun-

Ijească. Dar ia-l pe infractor de 
unde nu-i. „Dacă aș fi eu con-

I ductor de tren — ne scrie citi
torul nostru — ori de cite ori aș 
întîlni indivizi călătorind frau
dulos, i-aș lua de guler și i-aș 
da pe mina miliției".

Bună idee !

. A fugit 
pe fereastră

De trei ori fusese condamnat 
• Gheorghe Aron din Curtea de 
I Argeș pentru conducerea mași

nii sub influența alcoolului, pro
vocarea de accidente de circula
ție și fugă de la locul faptei. De 

Itrei ori, dar tot nu se învățase 
minte. A patra oară, într-o 
noapte, tot sub influenta consu- 

Imului de alcool, l-a accidentat 
pe un lucrător de la salubritate, 
după care a fugit iar de la locul 

I faptei. In aceeași noapte a fost 
vizitat de lucrătorii de miliție, 
dar cind i-a văzut, Gheorghe 
Aron a sărit pe fereastră și-a 

I rupt-o la sănătoasa, dispărind 
in întuneric. Răsăritul soarelui 
l-a găsit insă in fața oamenilor 

I legii. Acum — ne informează 
procurorul șef Constantin Iani 
din Curtea de Argeș — G. A. se 
află în așteptare pentru o nouă 

I condamnare. Se speră că va fi 
ultima.
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Timpul primăvăratic
- un dar al naturii 

care permite și obligă 
la iacheierea grabnică a arăturilor
Raid în undați agricole din județele 

Ialomița și Ilfov
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Ali

mentare, pină ieri, 3 decembrie, au fost executate arături de toamnă pe 
3 631 000 hectare — 82 la sută din suprafața prevăzută. Au mai rămas de 
arat 800 000 hectare, suprafețele cele mai mari localizîndu-se in județele 
Ialomița — 136 700 hectare. Ilfov — 134 333 nectare, Brăila — 85 000 hec
tare. In cea mai mare parte a țării, timpul este prielnic, solul s-a zvintat 
la suprafață, incit se poate lucra in condiții bune la arat. Important^ este 
ca, pretutindeni, consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților 
agricole să întreprindă măsuri energice pentru eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale, gruparea tractoarelor în formații mari și oganizarea 
muncii tractoriștilor in schimburi prelungite și în două schimburi. Nici 
un efort nu trebuie precupețit pentru a încheia cit mai repede arăturile 
pe toate suprafețele — aceasta fiind prima condiție de care depinde rea
lizarea de recolte mari în 1980 la culturile care se insămînțează primăvara.

IALOMIȚA. Cel8 aproape 
300 000 hectare de arături ce trebuie 
executate în această toamnă de me
canizatorii ialomițeni necesită un 
volum sporit de muncă. Pînă ieri, 3 
decembrie, au fost arate aproape 
158 300 hectare. In ultimele zile, vi
teza la arat a crescut de la 2 500 
hectare, cit s-a realizat miercurea 
trecută, la 7 000 hectare în cursul 
zilei de ieri. Chiar dacă ritmul de 
lucru s-a triplat, ea nu poate fi con
siderată corespunzătoare. în această 
situație, biroul județean de partid, 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură au hotărît ca toți cei care 
au învățat conducerea tractorului 
să lucreze efectiv la arat. Totul 
depinde însă de modul în care or
ganele locale de partid și de stat 
vor ști să-i mobilizeze la lucru, ex- 
plicîndu-li-se clar- că nivelul viitoa
rei recolte depinde de ogoarele exe
cutate acum. Se consideră că, prin 
participarea tuturor forțelor la eli
berarea terenului, ritmul zilnic la 
arat ar putea ajunge, pînă la sfirși- 
tul acestei săptămîni, la 12 000- 
13 000 hectare.

In numeroase unități agricole, da
torită muncii bine organizate, au 
fost executate arături pe mari su
prafețe. Bunăoară, în unitățile care

fac parte din consiliile agroindus
triale Nicolae Bălcescu și Cocora, 
arăturile sînt pe terminate ; de aici 
tractoarele vor fi repartizate unită
ților rămase în urmă la arat, cum 
sînt cele din consiliile agroindus
triale Dragalina, Fetești, Lehliu, 
Bogdaha și Jegălia.

în consiliul unic agroindustrial 
Roăeți s-a lucrat cu 340 tractoare. 
Aici, in general, munca este bine 
organizată. Ca rezultat, la I.A.S. Că
lărași ieri se lucra pe ultimele hec
tare. De aici, două grupe de cite 
20 tractoare fiecare au fost mutate 
pe terenurile întreprinderilor agri
cole de stat Roseți și Mircea Vodă. 
La cooperativele agricole Roseți, 
Modelu și Călărași alături de meca
nizatori pot fi întîlniți pe tractoare 
activiști de partid și de stat.

Pentru intensificarea arăturilor, 
numărul tractoarelor aflate la arat 
în județul Ialomița a crescut la 
3 542, din care 767 lucrează în două 
schimburi. Trebuie acționat însă 
mai stăruitor pentru ca lucrul în 
două schimburi să devină o reali
tate în toate unitățile, așa cum se 
procedează în consiliile unice agro
industriale Grivița, Scînteia, Țăn- 
dărei, Gura Ialomiței și Făcăieni. 
Munca trebuie temeinic organizată 
mai ales în consiliile unice agro-

NOTE CETĂȚENEȘTI

„Argumente" ce ar putea să lipsească
Firește, curățenia 

orașului depinde, în 
mare măsură, de noi, 
cetățenii. Din păcate, 
unii (care te descalță 
la ușa apartamentului, 
ca să nu le murdărești 
covoarele), pe stradă 
procedează așa cum nu 
ar face la ei acasă, 
adică își deșartă, fără 
jenă, buzunarele sau 
poșetele de tot ce pri
sosește pe trotuarul 
proaspăt măturat, „în-

florindu-l“ cu bilețe
lele galbene, roșii și 
albastre ale transpor
tului în comun, cu pa
chete goale de țigări 
sau alte ambalaje co
lorate, nesînchisin- 
du-se cîtuși de puțin 
de „priveliștea" pe 
care o lasă în urmă.

Dacă atragi atentia 
vreunui asemenea ne
glijent, te apostrofea
ză : „Dumneata nu

vezi că nu am unde să 
le arunc ?“ Intr-ade
văr, nepăsarea pentru 
aspectul civilizat al 
străzii este incurajată 
de absența atit de ne
cesarelor recipiente, 
îndeosebi din stațiile 
de tramvai sau auto
buz.

Oare nu ar putea fi 
înlăturat și acest „ar
gument" al lipsei de 
spirit gospodăresc ? 
(R. Șerban).

Răspunderi de care n-a auzit 
un... responsabil

L Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

Zilele trecute, la 
complexul alimentar 
din cartierul Drumul 
Taberei, din cele trei 
case de marcat func
ționau numai două, 
care erau asaltate de 
zeci și zeci de cum
părători.

— De ce nu folosiți 
și cea de-a treia casă 
de marcat, pentru a-i 
ajuta pe oameni să 
economisească din tim

pul pentru cumpără
turi'? — îl întrebăm pe 
responsabilul unității, 
Nicolae Lăzărescu.

— Cine-i obligă să 
vină numai duminica 
la cumpărături ? Du
minica mai dăm și noi 
liber oamenilor...

în timp ce-i reamin
team respectivului res
ponsabil că ar fi foar
te util ca în orele de 
aglomerație să preia

și dînsul personal ser
virea cumpărătorilor, 
am constatat că, de 
fapt, cea de-a treia 
casieră întrerupsese 
activitatea cu o jumă
tate de oră mai de
vreme pentru a-și 
face... monetarul. A- 
semenea atitudini față 
de servirea publicului 
se cer „taxate" de ur
gență cu măsurile de 
rigoare. (C. Priescu).

Lucrind în formații,'mecanizatorii de la I.A.S. Titu, județul Dîmbovița, au reușit 
să execute arături pe suprafețe mari

industriale Dragalina, Fetești, Cio
cănești, Lehliu, Profeți, Ciochina și 
Jegălia, unde mai sînt ce arat mari 
suprafețe. Concomitent, este necesaT 
să se acționeze mai ferm în vede
rea eliberării terenurilor de coceni, 
asigurindu-se front larg de lucru 
tractoarelor. (Florea Ceaușescu, Mi
hai Vișoiu).

ILFOV. Pînă la 3 decembrie, din 
suprafața de 360 000 hectare cajzk 
urmează să fie insâmînțată cu cul
turi de primăvară, au fost arate 
225 667 hectare. Cele ■ mai mari su
prafețe — intre 60 Jfci 98 la sută din 
prevederi — au fost arate în între
prinderile agricole de stat Adunații 
Copăceni, Belciugatele, Buciumeni. 
Mihăiești, Mănăstirea, Vedea. Bra- 
gadiru, Mogoșoaia și Popești-Leor- 
deni, precum și în cooperativele 
agricole din consiliile agroindustria
le Gorneni, Bolintin, Fierbinți, Gră
diștea, Hotarele, Izvoarele, Vînătorii 
Mici ș.a., care au folosit corespun
zător tractoarele din dotare.

Totuși, pe ansamblul județului, da
torită în principal unor lipsuri orga
nizatorice, ritmul mediu zilnic de 
lucru atins în săptămîna precedentă 
— de 3 000 hectare — este cu mult 
sub posibilități. Pentru accelerarea 
arăturilor, două probleme trebuie 
soluționate imediat : să se creeze 
front larg de lucru tractoarelor prin 
eliberarea terenurilor de resturi ve
getale și să se asigure folosirea la

capacitate maximă a tuturor trac
toarelor repartizate.

Situația dintr-un șir de consilii 
unice agroindustriale impune să se 
acționeze în aceste direcții. în con
siliul agroindustrial Ștefănești, bună
oară, mai sînt de arat 2 200 de hec
tare din - cele 5 200 .prevăzute. Se 
poate lucra bine pe toate solele, dar 
măsurile stabilite pentru impulsiona
rea arăturilor nu se aplică cum tre
buie in toate unitățile. în timp ce 
la C.A.P. Afumați sînt mecanizatori 
care realizează zilnic între 2,5—4 
hectare, în celelalte unități, unde 
ziua de lucru începe după ora 8 și 
sfirșește la amiază, nu se depășesc 
două hectare, fapt care duce la pre
lungirea nejustificată a arăturilor.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Budești, ritmul nesatisfăcă
tor de lucru se explică prin aceea 
că numai 48 la sută din tractoare 
lucrează la arături. în aceste condiții 
nu-i de mirare că viteza zilnică la 
arat nu depășește 120 hectare. Calcu
lele arată că, dacă se va menține 
acest ritm necorespunzător, arăturile 
vor fi încheiate peste 53 de zile, ceea 
ce este inadmisibil. Tot in Unitățile 
din acest consiliu, aproape 3 500 de 
hectare sînt ocupate cu coceni ; eli
berarea lor se face foarte lent — in 
5 zile numai 500 de hectare — ceea 
ce împiedică tractoarele să are.

Timpul este bun. Trebuie acționat 
pentru utilizarea la întreaga capaci
tate a tractoarelor, astfel ca arăturile 
să fie încheiate in cel mai scurt timp 
posibil. (Lucian Ciubotarul.

în economie, obiectivul prioritar
(Urmare din pag. I)

care întreprindere să se asigure o 
înaltă disciplină și o organizare e- 
xemplară a producției, atit pe ansam
blul unității, cit și la nivelul fiecărei 
secții și al fiecărui loc de munca. Spe
cialiștii din centrale și ministere, ac
tiviștii de partid aflați in aceste zile 
in întreprinderi trebuie să intervină 
prompt pentru soluționarea operati
vă a tuturor problemelor care se ri
dică, Îndeosebi in privința aprovizio
nării tehnico-materiale și cooperării 
dintre întreprinderi. Manifestindu-se 
un inalt spirit de solicitudine pretu
tindeni, în fiecare întreprindere, atit 
pentru rezolvarea problemelor inter
ne ale producției, cit și a celor pri
vind colaborarea cu alte unități, dru
mul lichidării restanțelor poate fi 
substanțial scurtat la o seamă de pro
duse, indeosebj din industria con
structoare de mașini, rămînerile în 
urmă puțind fi recuperate integral.

Concomitent cu efortul pentru 
realizarea planului pe acest an, o 
atenție deosebită trebuie acordată, in 
aceste zile, pregătirii temeinice a 
producției anului viitor. Practica do
vedește că multe din greutățile apă
rute in îndeplinirea prevederilor la 
unele produșe se datorează, in bună 
măsură, pregătirii necorespunzătoare 
a producției pentru acest an. Nu este 
vorba numai de definitivarea opera
tivă a contractelor de aprovizionare 
și desfacere — acțiune mult întîrzia- 
tă intr-o serie de unități — ci și de 
crearea tuturor condițiilor organiza
torice interne în fiecare întreprinde
re — programarea producției, lansa
rea fabricației, realizarea decalajului 
optim între secțiile de fabricație ș.a. 
— în așa fel ca, încă din primele zile 
ale anului viitor, să se treacă cu

toate forțele la realizarea prevederi
lor ultimului an al cincinalului. Fie
care colectiv să-și propună ca obiec
tiv major în această ultimă lună a 
acestui an să asigure ritmul de lu
cru prevăzut pentru luna ianuarie a 
anului viitor. Altfel spus, concomi
tent cu efortul pentru realizarea pla
nului pe anul 1979, luna decembrie 
poate deveni o lună a „repetiției ge
nerale" pentru asigurarea unui debut 
la nivelul sarcinilor sporite și inal- 
telor exigențe' ale planului pe ulti
mul an din acest cincinal.

Sarcini majore, de mare comple
xitate revin în aceste zile și lucrăto
rilor de pc șantierele de construcții, 
luna decembrie fiind o „lună de vîrf" 
în privința punerii in funcțiune a 
obiectivelor economice planificate pe 
acest an, aspect asupra căruia vom 
reveni într-.un viitor comentariu.

Să acționăm energic, printr-o 
exemplară organizare a activității, 
cu un înalt spirit de dăruire și 
responsabilitate în muncă pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcini
lor mobilizatoare ce stau în fața 
noastră in aceste ultime săptămîni 
ale anului ! Măsura concretă a fer
mității cu care s-a trecut la înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului 
este dată acum de hotărîrea cu care 
se acționează pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an și asi
gurarea unei bune pregătiri a pro
ducției anulub viitor — sarcini de că
petenie, principale ale acestor zile, 
care trebuie să concentreze atenția 
tuturor comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii în efortul lor susținut 
pentru înfăptuirea prevederilor aces
tui cincinal, pentru progresul și pros
peritatea patriei socialiste.

Stația C.F.R. Racovița, județul Si
biu, are în fiecare trimestru al 
anului un plan de transport pentru 
produsele de balastieră, bine preci
zat. Dar în nici un trimestru în
cheiat din acest an prevederile pla
nului nu au fost realizate, deoarece 
balastiera Bradu-Olt nu a asigurat 
produsele (nisip, pietriș) necesare a 
fi încărcate și expediate unităților 
beneficiare. Deși este dotată cu uti
laje moderne de extragere, spălare 
și sortare a pietrișului, din cauza 
organizării necorespunzătoare a 
muncii, a neintreținerii în stare de 
funcționare permanentă a mașinilor, 
balastiera în cauză nu a reușit să-și 
îndeplinească sarcinile de producție. 
Aceasta face ca unitățile beneficia

Intr-un cartier nou,

re să nu primească la timp mate
rialele de construcție de care au ne
voie și să fie imobilizate fără rost 
zeci de vagoane pentru care balas
tiera plătește sume mari drept lo
cații. Din luna aprilie a.c„ balastie
ra nu și-a achitat taxele de trans
port pe calea ferată, avînd de pla
tă pînă în prezent aproape 2 milioa
ne lei.

Așa stînd lucrurile, solicităm con
ducerii I.E.I.A.M.C. Alba Iulia, fo
rul ierarhic superior al balastierei, 
să ia măsuri pentru mai buna orga
nizare a activității la această unita
te, în vederea îndeplinirii integrale 
a sarcinilor de producție.

Cicerone LĂZĂRESCU
șeful stației C.F.R. Racovița

vechi
Ca toate localitățile țării, și orașul 

nostru, Mediaș, se dezvoltă pe zi ce 
trece. Zestrea sa edilitară se îmbo
gățește continuu. în scrisoarea de 
față doresc însă să mă refer la mai 
buna gospodărire a unor cartiere 
ale sale. în noul cartier ce se con
struiește in zona fabricii „Vitrome- 
tan" au fost puse, în ultimul timp, 
la dispoziția locatarilor sute de a- 
partamente. Dar exploatarea de 
gospodărie comunală și locativă, 
deși a fost sesizată în repetate rin- 
duri, nu a’ luat măsuri corespunză
toare Dentru a asigura aproviziona
rea cu apă caldă și rece și a apar
tamentelor de la etajele al patrulea 
și al cincilea. Cum apa nu urcă 
pînă aici, locatarii sint nevoiți să o 
aducă cu gălețile de la vecinii lor 
de la etajele inferioare.

citeva probleme

O seamă de necazuri lntîmpină 
cetățenii din acest nou cartier și în 
ce privește transportul în comun. 
Autobuzele nu circulă după un pro
gram bine stabilit, nu vin la timp, 
în orele de virf, mai ales diminea
ța, cetățenii sînt nevoiți să aștepte 
mult timp prin stații; întirziind la 
locurile de muncă.

înțelegem că, fiind vorba de un 
cartier nou, încă in construcție, o 
seamă de probleme vor fi rezolvate 
pe parcurs. Lucrătorii de la E.G.C.L. 
trebuie să acorde însă prioritate și 
mai multă solicitudine celor care 
reclamă mai mare urgență.

Ioan ISTRATE
Mediaș

Pe scurt din scrisori
0 Gospodarii la ei acasă. Pe 

lingă frumoasele rezultate obținute 
in întrecerea socialistă — produse 
peste planul anual în valoare de 
35,6 milioane lei, producție marfă 
suplimentară de 25,5 milioane lei, 
materializate in 13 mii tone carbid, 
peste patru mii tone bicromat, 320 
mii mp geam tras etc. — locuitorii 
orașului Tîrnăveni au realizat și 
importante obiective edilitar-gospo- 
dărești. Au fost date in folosință 
134 apartamente, s-au reparat 
străzi și trotuare, s-au extins și 
întreținut zeci de hectare de parcuri 
și spații verzi, s-au plantat mii de 
arbori și arbuști ornamentali, s-au 
amenajat 22 terenuri simple de 
sport și de joacă pentru copii. La 
toate acestea o contribuție substan
țială au adus-o toți cetățenii orașu
lui, mobilizați de consiliul popular,

de deputați. (Simion Bochiș, orașul 
Tîrnăveni, județul Mureș).

© Un pod și calea ocolitoare... 
Intre comunele Grădinari și Vără- 
dia, peste rîul Badovița, s-a început 
în urmă cu doi ani construcția 
unui nou pod din beton. După tur
narea primului pilon, lucrările au 
fost abandonate. In prezent, săte
nii și mijloacele de transport ale 
cooperativelor agricole de produc
ție, ale stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii circulă pe o rută 
ocolitoare, de 14 km, prin alt sat. 
Dacă s-ar urgenta construcția po
dului, s-ar realiza importante eco
nomii de timp și combustibil. (loan 
Rotărescu, muncitor, întreprinderea 
de construcții metalice Bocșa, ju
dețul Caraș-Severin).

TELEORMAN

Se modernizează comerțul sătesc

In cadrul preocupărilor pentru 
continua îmbunătățire a aprovizio
nării populației de la sate, coopera
ția de consum din județul Teleor
man — ca pretutindeni in țară — 
dezvoltă și modernizează rețeaua 
sa comercială și de alimentație pu
blică. în prezent ea. dispune de 
peste 800 de magazine, însumi nd o 
suprafață utilă de circa 80 000 mo. 
Printre unitățile reprezentative ale

cooperației de consum din acest ju
deț se numără și complexul co
mercial din localitatea Piatra, su- 
percoopul și popasul turistic cu res
taurant din Drăgănești-Vlașca, su- 
permagazinele (cu suprafețe de circa 
1 000 mp) din Bălăci, Călmățuiu de 
Sus, Smîrdioasa etc.

în fotografie : noul complex co
mercial din Videle

i
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Domnului GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Partidului Adunarea Poporului Togolez

LOME
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Partidu

lui Adunarea Poporului Togolez, vă adresez, in numele conducerii Partidului 
Comunist Român și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de noi 
succese in îndeplinirea înaltelor răspunderi ce v-au fost Încredințate.

Doresc să reafirm dorința noastră de a dezvolta, In continuare, relațiile 
de cooperare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Adunarea Poporu
lui Togolez, în interesul extinderii și diversificării raporturilor politice, eco
nomice, culturale și de altă natură dintre țările și popoarele noastre, al 
cauzei progresului social, păcii, destinderii și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Cu prilejul realegerii dumnevoastră in funcția de secretar genera! al 

Partidului Comunist Român vă transmit, In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și al meu personal, felicitări și 
salutări.

Acordînd o Înaltă apreciere aportului dumneavoastră la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor între partidele și statele noastre frățești, ne ex
primăm profunda convingere că acestea se vor adinei și lărgi in continuare, 
in interesul popoarelor noastre, al unității statelor comunității socialiste, 
In interesul păcii și socialismului.

Primiți urări de rodnică îndeplinire a sarcinilor grandioase trasate de 
cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru binele 
Republicii Socialiste România și al mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Vă adresăm, de asemenea, urări de deplină fericire personală.

EDWARD GIEREK
Prirn-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Centra) al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol și al meu personal, vă felicit în legătură’ cu realegerea dumnea
voastră in funcția de secretar genera) al Partidului Comunist Român.

Vă doresc dumneavoastră, comuniștilor români și poporului frate 
român succes în îndeplinirea sarcinilor de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, în întărirea păcii și securității popoarelor.

Cu salutări frățești,

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Secretarului general NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia hotăririi adoptate în unanimitate de Congresul Partidului Co

munist Român de a vă realege în funcția de secretar general al partidului vă 
adresez felicitările mele cordiale. Vă doresc dumneavoastră, comuniștilor 
români și întregului popor român noi și mari succese în perioada următoare 
in înfăptuirea viitorului plan cincinal și a tuturor celorlalte hotărîri adop
tate de Congres.

Cu salutări tovărășești,
PARTIDUL DE STÎNGA-COMUNIȘTII DIN SUEDIA,

LARS WERNER
Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Este o deosebită plăcere pentru mine ca, în numele Comitetului Central 
al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, să vă adresez cele mai 
călduroase salutări și felicitări tovărășești cu ocazia realegerii dumnea
voastră la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. Folosesc această ocazie 
pentru a vă exprima încrederea noastră în continua dezvoltare și întărire 
a societății socialiste în țara dumnevoastră.

Sîntem încrezători în ceea ce privește continua sporire a sprijinului 
dumneavoastră acordat poporului palestinian și luptei noastre juste pentru 
restabilirea drepturilor legitime, în primul rînd dreptul la reîntoarcerea, la 
autodeterminare și la crea.rea unui stat independent pe pămintul nostru 
național. Sintem, de asemenea, convinși că relațiile dintre Frontul nostru 
și partidul dumneavoastră comunist vor continua' să se adincească.

Trăiască prietenia româno-palestinianăl
Trăiască internaționalismul proletar!

GEORGES HABACHE
Secretar general al C.C.

al Frontului Popular pentru Eliberarea 
Palestinei

Secretarului general al Partidului 
Comunist Român, NICOLAE CEAUȘESCU
Doresc în mod sincer să vă felicit cu ocazia realegerii dumneavoastră 

în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.
Este convingerea noastră sinceră și dorința ca relațiile dintre Partidul 

Muncii din Israel și Partidul Comunist Român să se întărească și adincească 
în interesul celor două țări.

Cu salutări tovărășești,

SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii din Israel

Masă rotunda

*

Luni dimineața au început în Ca
pitală lucrările mesei rotunde pe 
tema : „Imperativele dezarmării în 
condițiile actuale. Rolul UNESCO 
în formarea unei opinii publice favo
rabile încetării cursei înarmărilor și 
trecerii la dezarmare", organizată de 
Academia „Ștefan Gheorghiu", Co
misia națională română pentru 
UNESCO și Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale. 
La această manifestare participă, 
alături de specialiști români, repre
zentanți ai unor organisme ale 
O.N.U., personalități cunoscute ale 
vieții științifice din institute de cer
cetare din Anglia, Bulgaria, Finlan
da, Franța, India. Norvegia, S.U.A., 
Suedia, U.R.S.S., Ungaria.

Timp de trei zile vor fi prezentate 
comunicări care vor examina pro
blemele cursei înarmărilor și direc
țiile majore ale înfăptuirii dezar
mării. In cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Leonte Răutu, 
președintele Consiliului de condu
cere și rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", au fost relevate punc
tele de vedere ale țării noastre, te
zele și pozițiile privind dezarmarea 
cuprinse în Raportul președintelui 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co

tv
PROGRAMUL 1

10,03 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. (Reluarea episo
dului 13)

10,50 Telex
10,05 Teleșcoală
16,40 Curs de limbă engleză
17,00 Din țările socialiste
17,25 Argeșule. plai de dor.
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18,23 întrebări și răspunsuri 

I

munist Român, propunerile înaintate 
de România pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri ho- 
tărîte de dezarmare. în concepția 
românească, a spus vorbitorul, îm
plinirea aspirațiilor legitime ale tu
turor popoarelor spre o existență 
liberă și demnă, spre suveranitate și 
independență, spre bunăstare și pro
gres social presupune în mod nece
sar garanții de securitate, o pace 
trainică, excluderea războiului și, în 
general, a folosirii forței în rapor
turile dintre state.

în continuare a luat cuvîntul Ste
phen Marks, reprezentantul directo
rului general al UNESCO, care a 
adresat un salut participantilor la 
reuniune.

Dezbaterile din prima zi au avut 
ca temă „Cursa înarmărilor și impli
cațiile continuării ei în condițiile ac
tuale ; progresul tehnologic militar ; 
teorii strategice".

Dezbaterile pe marginea referate
lor au relevat necesitatea intensifi
cării contribuției tuturor statelor la 
promovarea dezarmării, la conturarea 
unor strategii ale dezarmării, în mă
sură să pună capăt cursei înarmări
lor, să prefigureze căile de realizare 
a dezarmării.

18.50 10O1 de seri
19,00 Telejurnal
19.45 înflorești, pămtnt al bucuriei. 

(Program de cîntece)
20,00 Seară de teatru : „Ultima oră" de 

Mihail Sebastian. Premieră TV.
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,15 Cuceritorii adincurilor. (Reportaj).
16.40 Bucuriile muzicii
17.25 Tot înainte I
18.25 Film serial pentru copil : Dick 

Turpin — reluarea episodului 3
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,35 Viața economică a Capitalei
20.40 Moștenire pentru viitor
21.40 Telejurnal

Convorbiri economice 
româno-sovietice
Luni a început la București întll- 

nirea de lucru a președinților celot 
douâ părți din Comisia interguv'er- 
namentală româno-sovietică de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române In comisie, iar dele
gația sovietică de tovarășul K. F. Ka- 
tușev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice In comisie.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., cele 
douâ părți in comisie analizează mă
surile concrete pentru extinderea și 
diversificarea continuă a schimburi
lor de mărfuri și cooperării econo
mice româno-sovietice.

La sosirea tn Capitală, delegația 
«ovietică condusă de K. F. Katușev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și din care tac parte 
miniștri adjuncțl, consilieri șl ex- 
perți, a fost salutată pe aeroportul 
Otopeni de Cornel Burtică, vice- 
prlm-ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

Cronica zilei
în perioada 29 noiembrie — 3 de

cembrie 1979, o delegație a Asociației 
Naționale a Micilor Agricultori — 
A.N.A.P. — din Republica Cuba, con
dusă de Jose Ramirez Cruz, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele A.N.A.P., a făcut 
o vizită de documentare și schimb de 
experiență în țara noastră

Delegația a fost primită de tovară
șul Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P. C. R., președintele Consiliului 
U.N.C.A.P., și a vizitat o serie de 
obiective agricole cooperatiste din 
județele Ialomița, Ilfov și Prahova.

★
Desfășurarea „Zilelor prieteniei și 

culturii din Republica Democrată 
Germană" continuă să fie marcată 
de prezența în diverse localități a 
unor colective artistice care ne vi
zitează țara cu acest prilej, deschi
derea unor expoziții, prezentarea de 
filme realizate de studiourile din 
R.D. Germană. La Cinemateca din 
București s-a desfășurat, luni, „Re
trospectiva filmului din R.D.G.".

Teatrul Național din Weimar a 
prezentat pe scena Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" din Iași 
spectacole cu piesele „Kătchen von 
Heilbron" de Heinrich von Kleist șl 
„Comedia erorilor" de W. Shake- 

. speare. Un colectiv al Teatrului dra
matic din Gera a oferit timișorenilor 
spectacolul cu piesa „Părtași Ia vină" 
de Goethe, iar ansamblul folcloric de 
amatori din regiunea Gera a evoluat 
pe scena căminului cultural din co
muna Biled, județul Timiș.

Basul Heinz Reeh și pianistul Wer
ner Schieke au susținut, la Casa de 
cultură din Reșița, un recital de lie
duri din creația unor compozitori 
clasici și contemporani din R.D.G.

La Sibiu s-a deschis luni expoziția 
specializată de tehnică de calcul din 
Republica Democrată Germană. Cu 
acest prilej, reprezentanți ai între
prinderii specializate „Robotron" au 
prezentat o serie de realizări din In
dustria tehnicii de calcul din R.D. 
Germană.

La deschiderea expoziției au parti
cipat reprezentanți ai organelor mu
nicipale de partid și de stat, specia
liști din centrele teritoriale și oficiile 
de calcul ale unităților economice 
sibiene, numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei R.D. Ger
mane la București.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, luni, o dezbatere 
științifică pe tema „Dialectica mate
rialistă și științele moderne", la care 
au participat cercetători in domeniul 
științelor sociale, științelor naturii și 
științelor tehnice.

★
La București, în pavilionul central 

al Complexului expozițional de la 
Casa Scinteii, s-a deschis, luni. Ex
poziția internațională „Systemtehnik 
’79", organizată de Întreprinderea de 
tîrguri și expoziții din tara noastră, 
în colaborare cu firma vest-germană 
„Glahe international inc". Parti
cipă întreprinderi și firme spe
cializate in producția de echipa
ment și componente electronice 
din ți țări — Anglia, Austria. Belgia, 
Elveția, Franța, Italia, Olanda, R.F. 
Germania, Nigeria, Statele Unite. 
România este prezentă cu produse de 
vîrf din aceste ramuri industriale mo
derne.

La inaugurare au participat Ion 
Constantinescu, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie din Republica 
Socialistă România, Iosif Tripșa, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
Alexandru Necula, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, șeful departamentului industriei 
electrotehnice și electronicii, alte 
persoane oficiale. A fost prezent, de 

■ asemenea, Jo Glahe, președintele 
firmei organizatoare.

★
Luni au început la București lucră

rile celei de-a IV-a sesiuni științifice 
anuale a Institutului central pentru 
conducere și informatică, avînd ca 
temă „Informatica în cincinalul re
voluției științifice și tehnice". La lu
crări participă un mare număr de 
specialiști din Capitală și din țară.

(Agerpres)

• CONCURSURI PE 
TEMA ECONOMISIRII 
DE ENERGIE. !n EIvetia> 
autoritățile au luat un șir de 
măsuri pe linia economisirii de 
combustibili și energie. Printre 
altele, conducătorii auto au fost 
solicitați să-și lase o zi pe 
săptămînă automobilele în ga
raje. Cei ce vor da curs acestui 
apel vor beneficia de o redu
cere de 50 la sută la biletele de 
autobuze și tramvaie. Pentru 
gospodine s-au inițiat cursuri 
speciale pe tema „Cum se poate 
reduce consumul de combustibili 
și energie", iar pentru elevi un 
concurs, cu premii, de lozinci 
avînd aceeași temă.

se Înfăptuiesc măsurile de creștere a rolului frontului unității socialiste

Cadru democratic superior pentru participarea

întregului popor ia conducerea vieții sociale
-------------------------------------7-------_______-------- ---------- - ------------------------- r

„Nu sînt membru de partid, dar voi avea 
posibilități sporite de a pune umărul 

alături de comuniști"
Ieri, sfîrșitul primului schimb. Ne 

aflăm tn hala secției montaj-utilaje 
de la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb. Montorii, lăcătușii, 
sudorii, macaragiii ridică cu hotărîre 
mîinile lor vînjoase, consfințind con
stituirea primei organizații proprii a 
Frontului Unității Socialiste din 
această întreprindere bucureșteană. 
Participants la adunare, membri șl 
nemembri de partid, Iși exprimă ho- 
țărîrea de a da o expresie și mal 
clară unității colectivului lor tn 
strădaniile de ti cu zl de a contri
bui alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului. De
altfel și pinâ acum cei de la montaj 
au consemnat realizări remarcabile : 
încă de la 25 Iulie ei și-au îndeplinit - 
planul pe anul acesta. Colectivul 
unității și-a asumat angajamentul 
de a păși in următorul cincinal încă 
la sfîrșitul primului trimestru al 
anului viitor, realizînd tn felul aces
ta pînă la începutul anului 1981 o 
producție suplimentară de 300 mi
lioane lei. O bună parte din aceste 
milioane revine și secției montaj- 
utilaje.

— Eu consider că odată cu consti
tuirea organizației de secție proprii 
a F.U.S. se preează acel cadru pro
pice de a canaliza tntr-un . singur 
șuvoi energiile muncitorilor noștri, 
fie ei comuniști, uteciști, membri de 
sindicat, pentru a avea o și mai » 
mare garanție că ceea ce ne-am 
propus va ti și realizat — ne spune 
Ion Țicu, șef de brigadă, care a fă
cut printre primii cererea individua
lă de a fi primit în marele front.

— Nu sînt membru al Partidului 
Comunist Român, sînt membru de 
sindicat, intervine lăcătușul Ilie 
Stan, unul din muncitorii fruntași

Condiții noi de manifestare a femeii 
în activitatea economico-socială

— Aș fi vrut să-mi pun semnătura 
pe prima cerere individuală din sec
ția și din schimbul nostru la înscrie
rea în Frontul Unității Socialiste. 
Dar o altă colegă, Aurica Bivolaru, 
mi-a luat-o înainte. Așa că am fost 
a doua, ne spunea tînăra muncitoare 
Filotia Lazăr, la cîteva clipe după în
cheierea adunării de constituire a 
organizației proprii a Frontului Uni
tății Socialiste din schimbul 2. secția 
2 a întreprinderii de confecții și tri
cotaje București. Cu toate acestea, 
am intenția să mă aflu în fruntea tu
turor acțiunilor pe care organizația 
noastră, înființată astăzi. Ie-a înscris
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FOTBAL: între
Campionatului îi priesc etapele de 

retur în luna decembrie și, dacă ar 
fi să judecăm faptele după cele vă
zute pe micile ecrane, de la Baia 
Mare, ii priesc chiar foarte mult. 
Din fericire pentru amatorii de 
fotbal, după acel spectacol de _ la 
Baia Mare, sfîrșitul de sezon va mai 
avea și sdte cîteva vîrfuri de mare 
interes —) primul, mîine, la Pitești. 
F.C. Argeș — Universitatea Craiova, 
al doilea, duminică, la București, în 
„Cupa României". Rapid — Dinamo; 
al treilea, în sfîrșit, la Craiova, la 12 
decembrie, Universitatea — Borussia, 
meci care va avea darul să le în
treacă pe celelalte două, cam din 
toate punctele de vedere. (între pa
ranteze, să facem aici două men
țiuni ; 1. Echipelor din divizia B
care vor juca duminica viitoare în 
.„Cupa României" — cazul Rapidului 
— li se reprogramează partidele din 
campionat în ziua de joi, 13 decem
brie ; 2. Meciul' Universitatea Cra
iova — Olimpia din „Cupa Româ
niei", care urma să aibă loc la 9 
decembrie, se va reprograma la pri
măvară, odată cu urări de bine pen
tru craioveni în întrecerea din 
„Cupa U.E.F.A.").

Din prima etapă a returului, im
portant pentru partea de frunte a 
clasamentului a fost rezultatul de Ia 
Buzău, Gloria — Steaua 2—2. Față 
de principala să contracandidată 
(Universitatea Craiova), Steaua are 
acum un punct în plus pe linie : la 
punctajul general (26 față de 25), 
Ia golaveraj (+ 24 față de + 23) ; cu 
Dumitru și Iordănescu în formă 
sportivă acceptabilă, bucureștenii au

Programul echipei României în preliminariile C.M.
ZURICH 3 (Agerpres). — Luni, la 

Ziirich, în cadrul unei ședințe a re
prezentanților federațiilor naționale 
de fotbal din România. Anglia, Un
garia, Norvegia și Elveția a fost al
cătuit programul Intilnirilor din ca
drul grupei a IV-a a preliminariilor 
campionatului mondial. Iată progra
mul meciurilor echipei României : 
1980 : 24 septembrie, Norvegia —

• POT INFLUENTA 
EMISIUNILE TV REACȚI
ILE CONDUCĂTORILOR 
AUTO 2 Rezultatele unor cer
cetări științifice întreprinse re
cent în S.U.A. indică faptul că 
vizionarea de către conducătorii 
auto a unor programe de tele
viziune cu puțin înainte de a se 
urca la volan poate fi primejdi
oasă. Specialiștii au stabilit că 
urmărirea unor transmisii TV, 
îndeosebi în culori, are drept 
consecință slăbirea vederii cu 
cel puțin 30 la sută. Faptul s-ar 
explica prin aceea că în orga
nismul unui telespectator pasio
nat conținutul de vitamină A — 
care joacă un rol important in 
acuitatea vizuală — se reduce 
aproape la jumătate. Refacerea 

ai secției. Dar eu, ca și ceilalți to
varăși de muncă, care nu sînt mem
bri de partid avem aceleași îndato
riri față de colectiv și, de ce să n-o 
spunem, față de țară. Noi vrem să 
fim și mai mult apropiați de comu
niști, de partid, uniți într-o organi
zație politică cuprinzătoare, iar mă
surile privind creșterea rolului Fron
tului Unității Socialiste vor crea 
această posibilitate. De aceea țin să 
mulțumesc din inimă secretarului ge
neral al partidului, președintele Fron
tului Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru această 
excepțională inițiativă, care deschide 
calea unei participări cuprinzătoare a 
întregului nostru popor la făurirea 
propriului destin.

Pentru tehniciană Lulza Centea 
timpul este împărțit între întreprin
dere și cursurile serale ale facultății 
de mecanică. Evident, aceasta cere 
un efort deosebit, dar înseamnă în 
același timp și o dublă satisfacție, de 
a fi direct legată de procesul de pro
ducție și de a-și însuși cunoștințe su
perioare in domeniul tehnic. După ce 
a fost aleasă in conducerea organi
zației de secție proprie a F.U.S., deși 
grăbită pentru a se duce la cursuri, 
a ținut să ne spună :

„Creșterea rolului F.U.S. în viața 
socială a țării are ca dominantă, 
după părerea mea, adîncirea demo- 
crației muncitorești, în înțelesul cel 
mai deplin al cuvîntulul, prin asigu
rarea unei largi coparticipări la deci
zii a oamenilor muncii, ceea ce deter
mină astfel implicarea lor mai direc
tă la înfăptuirea propriilor hotărîri".

Am consemnat doar cîteva opinii. 
Colectivul secției este însă hotărît, 
așa cum a făcut-o și pînă acum, să 
dea cuvîntul faptelor.

V. CONSTANTIN

tn planul ei de măsuri. Căci semna
rea acestei cereri individuale înseam
nă, de fapt, angajamentul de a-mi 
îmbunătăți continuu activitatea la 
locul de muncă, în domeniul obștesc, 
de a ti cit mai prezentă în viata co
lectivului.

Iată și cuvintele muncitoarei Olim
pia Adam, una dintre cele 21 de 
membre ale comitetului nou ales : 
„Ca absolventă a unei școli profesio
nale și elevă în anul III la liceul se
ral de industrie ușoară, am fost re
partizată să lucrez într-o secție frun
tașă, secție model pe întreprindere ;

două etape
toate șansele să încheie sezonul pe 
post de lider.

Dar derbiul etapei de mîine va 
avea loc la Pitești. Acel F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș (1—1) ne-a ară
tat formația antrenorului Florin Ha- 
lagian de’sfășurind un stil de joc 
aproape italian — cu o defensivă 
aspră și promptă, în stare să pro
voace 26 de cornere, dar să pri
mească numai un gol ; cu un contra
atac ascuțit, pînă într-atit îneît e 
de mirare că n-a marcat decît un 
gol. Sigur, pentru argeșeni, altele vor 
fi datele problemei în meciul contra 
craiovenilor. Totuși, președintele 
clubului, Ion Barbu, ne declara ieri 
că F.C. Argeș va păstra neschimbată 
formația utilizată la Baia Mare. De 
partea cealaltă, la Craiova. Univer
sitatea — C.S. Tîrgoviște 5—0 și, zic 
localnicii, că ai lor n-au prea fost 
în... formă ! Adevărul este că tînăra 
și puternica formație pe care o con
struiește Valentin Stănescu se va 
prezenta la Pitești cu același handi
cap pe care l-a avut și în meciul de 
la București, împotriva Stelei : ac
țiune apfoape concomitentă pentru 
două obiective competiționale, fireș
te, prioritar fiind acela care are 
în vedere întrecerea din „Cupa 
U.E.F.A.". în această idee. Valentin 
Stănescu ne spunea ieri că nu-i va 
folosi, la Pitești, pe Beldeanu și 
Crișan, insuficient refăcuți de pe 
urma accidentărilor suferite, dar că 
el speră într-un randament superior 
al tuturor celorlalți jucători cra
ioveni.

Valeria MTRONESCU

România (tur); 15 octombrie. Româ
nia — Anglia (tur); 1981 : 29 aprilie, 
Anglia — România (retur); 13 mai, 
Ungaria — România (tur); 3 iunie, 
România — Norvegia (retur); 23 sep
tembrie, România — Ungaria (retur); 
10 octombrie, România — Elveția 
(tur) și 7 noiembrie, Elveția — Româ
nia (retur).

DE PRETUTINDENI 
facultăților vizuale are loc nu
mai după cîteva ore bune de 
odihnă.

• EXERCIȚIU DE PRO
TECȚIE ANTISEISMICĂ. 
In regiunea centrală a insulei 
Honsiu din Japonia a avut loc 
recent un exercițiu de amploare 
pentru evacuarea populației în 
caz de cutremur. La acest exer
cițiu au luat parte aproximativ 
două milioane de oameni, locui
tori din 170 de localități urbane 
și rurale, echipe de salvare, po
lițiști și pompieri. Un consiliu 
format din oameni de știință a 
elaborat „măsurile de apărare" 

totodată, mi s-a oferit posibilitatea 
să locuiesc la căminul de nefami- 
liști. Și iată, astăzi, am fost aleasă 
membră în comitetul Frontului Uni
tății Socialiste din organizația noas
tră. Ce-și poate dori mai mult o tî- 
nără abia ieșită de pe băncile șco
lii ? îmi dau seama că rolul meu în 
activitatea secției a crescut. ceea 
ce-mi sporește răspunderea. Avem 
colege și mai tinere decît mine care 
se califică la locul de muncă și au 
nevoie de mult mai mult ajutor co
legial. sînt atitea și atîtea de făcut 
pe plan educativ".

în același spirit, de angajare con
știentă la realizarea obiectivelor 
secției, la crearea unui climat pro
pice muncii cu randament ridicat, 
de participare efectivă la elaborarea 
și înfăptuirea tuturor măsurilor ce 
privesc activitatea acestui colectiv în 
care femeile constituie majoritatea 
covîrșitoare, au luat cuvîntul și 
Maria Mitrea, Glca Popa, Viorica 
Nemoianu. Interesul manifestat de 
muncitoare pentru organizația Fron
tului Unității Socialiste și înfăptui
rea rolului sporit ce-i revine în 
viața politică și socială a țării — 
așa cum se precizează în propune

Odată cu constituirea organizației 
din cartier

(Urmare din pag. I)
cadru larg democratic, la înfăptuirea 
politicii partidului și statului, politică 
ce se identifică total cu aspirațiile în
tregului popor.

Iată ce ne-a declarat proaspăta 
președintă a acestei organizații, pen
sionara Ana Sadoveanu : „Ml s-a în
credințat de către cetățeni misiunea 
de a conduce organizația proprie a 
Frontului Unității Socialiste din car
tier. Sincer vorbind, nefiind membră 
de partid, m-a cam îngrijorat aceas
tă responsabilitate, dar tovarășii din 
biroul organizației de partid din car
tier, Adalbert Paul, Gheorghe Crețu 
și Eva Sujto, mi-au promis, mie șj 
tovarășilor din comitetul și biroul or
ganizației F.U.S., tot sprijinul pentru 
a acționa, alături de toți cetățenii, la 
înfăptuirea nenumăratelor sarcini 
gospodărești, de înfrumusețare și cu
rățenie și, nu în ultimul rînd, la edu
carea fiecărui locuitor al cartierului 
în spiritul respectării normelor de 
conduită civică".

Un alt pensionar, loan Ciobanu, 
nemembru de partid, ne-a spus : 
„Fac și eu parte din conducerea or
ganizației F.U.S. din cartier. Dau o 
înaltă apreciere propunerilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, căruia îi 
adresez cele mai calde cuvinte de 
mulțumire și recunoștință pentru că, 
prin măsurile inițiate, dă posibilități 
practic nelimitate fructificării la ma
ximum a inițiativei maselor, partici
pării depline ă cetățenilor români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități la viața politică, economică și 
socială a țării, la buna gospodărire a

• ARGEȘ. Sub egida Comitetu
lui municipal Pitești al P.C.R. șl 
Consiliului de educație politică și 
cultură socialistă s-a deschis a opta 
ediție „Laudă muncii, lauda țării 
— program bogat de manifestări po
litice și cultural-educative, organi
zat în scopul cunoașterii, însușirii 
și înfăptuirii documentelor Congre
sului al XII-lea ;al P.C.R. și întîm- 
pinării aniversării republicii. în 
primele zile, programul a cuprins 
expunerea „Realizări și perspecti
ve privind dezvoltarea economico- 
socială a județului Argeș în lumina 
documentelor Congresului al XII- 
lea al P.C.R.", vernisarea unei ex
poziții de carte intitulată „Contri
buția P.C.R.. a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la îmbogățirea gîndirii sodal-poli- 
tice contemporane". deschiderea 
festivalului filmului pentru sate, 
simpozionul pe tema „Creșterea 
eficientei economice — obiectiv 
fundamental al activității organe
lor și organizațiilor de partid în 
scopul valorificării rezultatelor cer
cetărilor științifice în perspectiva 
documentelor programatice ale ee- 
lui de-al XII-lea Congres al P.C.R." 
Timp de două zile a avut loc la Pi
tești o consfătuire cu tema „Mate
matica si informatica în lumina do
cumentelor Congresului al XII-lea 
al P.C.R." Au luat parte academi
cieni, profesori și alte cadre de spe
cialitate din București. Brașov, 
Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, 
Pitești, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
A ieșit recent de sub tipar 
„Țara din inimi" — carte de 
vers și proză dedicate patriei și 
partidului. Editată de Centrul de 
îndrumare a creației populare și 
mișcării artistice de masă Argeș, 
lucrarea reunește compoziții deo
sebite, semnate de peste 80 de au
tori care s-au afirmat mai ales în 
cele două ediții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României". (Gh.

împotriva cataclismului. Semna
lul de alarmă anunțînd un „imi
nent cutremur" a fost transmis 
organelor prefecturale de către 
un satelit artificial al pămîntu- 
lui. Primii au fost evacuați co
piii, apoi restul populației. Pe 
locuri dinainte stabilite au apă
rut spitale de campanie. Pentru 
a preîntîmpina valurile uriașe 
„țupami", vasele au părăsit 
grabnic porturile, ieșind în larg. 
Exercițiile s-au terminat, în ge
neral, cu succes. Un singur lu
cru a alarmat autoritățile : cum
părătorii s-au dovedit cei mal 
puțin disciplinați, părăsind cu 
mare greutate magazinele..

• ENIGMĂ ARHEO
LOGICA. Micul obiect sfe
ric de ceramică acoperit cu un 

rile făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului — se oglindește în faptul că, 
numai în două zile, 200 de munci
toare din acest schimb au semnat 
cereri individuale de înscriere în a- 
ceastă largă și reprezentativă orga
nizație politică.

Planul de măsuri adoptat în adu
narea de constituire cuprinde obiec
tive de cel mai larg interes — ac
țiuni de policalificare, înfrumuse
țarea locului de muncă, a între
prinderii și cartierului în care lo
cuiesc, organizarea de acțiuni cu 
caracter cultural și educativ, rezol
varea unor probleme sociale și altele 
— ceea ce, desigur, va atrage în
scrierea și participarea nemijlocită 
și a altor muncitoare din secție care 
nu sînt membre de partid la trans
punerea in practică a acestor obiec
tive. Semnificativ pentru caracte
rul de largă cuprindere a noii or
ganizații este faptul că din cele 21 
de membre alese în comitet din rln- 
dul celor mai destoinice munci
toare, una singură este membră da 
partid.

Rodica ȘERBAN

localităților*. „Noi, cetățenii din car
tier, continuă ideea Ioana Mureșan, 
casnică, mamă a patru copii, am mal 
participat la buna gospodărire a car
tierului, antrenați de biroul Frontului 
Unității Socialiste, creat în urmă cu 
cîțiva ani. Dar activitatea acestuia a 
devenit cu timpul cam sporadică, n-a 
avut continuitate, nu s-a bucurat per
manent de sprijinul organelor locale, 
al unor instituții, astfel că o serie de 
probleme de larg interes obștesc au 
rămas nesoluționate. De aceea, îmi 
exprim bucuria și convingerea că în 
noul cadru, al organizațiilor . proprii 
ale F.U.S., activitatea gospodărească, 
obștească și educativă desfășurată de 
cetățeni va avea continuitate și efi
ciență, iar propunerile lor judicioase 
se vor bucura de sprijinul prompt al 
organelor locale, al unităților econo
mice, al consiliului popular, al unității 
de gospodărie locativă".

încă în prima sa adunare, organi
zația F.U.S. a schițat un program de 
acțiune pe perioada decembrie a.c. — 
ianuarie 1980. La propunerea mem
brilor organizației, s-au constituit 
grupuri cetățenești pentru finalizarea 
unor lucrări gospodărești, cum ar fi : 
desfundarea unor străzi, curățirea 
parcurilor șl zonelor verzi ; de ase
menea, s-au constituit comitete cetă
țenești cu rol preponderent educativ, 
care să determine o puternică opinie 
publică în favoarea încetățenirii în 
cartier a unui climat de viață șl de 
muncă socialist.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

Cîrstea). • IAȘI. în sala „Victo
ria" din Iași s-a deschis cel de-al 
treilea Salon de toamnă al artiști
lor plastici amatori din județul 
Iași, manifestare cultural-artistică 
reprezentativă organizată de comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă și inclusă în actuala 
ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României". Sînt expuse peste 
100 de lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă. După 
vernisarea acestei expoziții a urmat 
un recital de poezie revoluționară, 
care s-a desfășurat sub genericul 
„Omagiu patriei si partidului". Ac
torii Teatrului Național „Va
sile Alecsandri" din Iași au prezen
tat cea de-a doua premieră din ac
tuala stagiune cu piesa „Scandaloa
sa legătură dintre domnul Kettle 
și doamna Moon" de dramaturgul 
englez I.B. Priestley. Regia specta
colului este semnată de Cătălin 
Florian, scenografia apartinînd lui 
Vasile Rotaru. La Pașcani a avut 
loc simpozionul cu tema „Partidul 
Comunist Român — uriașă forță 
transformatoare a societății". Mani
festarea a fost urmată de un reci
tal de poezie și muzică patriotică 
susținut de formații artistice pio
nierești. (Manole Corcaci). • TUL- 
CEA. Comitetul județean de cultu
ră și educație socialistă a organizat 
la Casa tineretului din municipiul 
Tulcea o dezbatere cu tema „Crea
ția științifică și tehnică — condiție 
pentru introducerea progresului 
tehnic în industrie". La dezbatere 
au participat reprezentanți ai Ofi
ciului de stat pentru invenții și 
mărci si un mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinderea de 
construcții și reparații nave și uti
laje Tulcea. Dezbaterea a fost ur
mată de un frumos spectacol artis
tic susținut de formații laureate ale 
Festivalului national „Cintarea 
României". (Neculai Amihulesei).

strat metalic de 2 milimetri, care 
a fost găsit în California, într-o 
concrețiune pietrificată, continuă 
să intrige pe arheologi. Spre 
marea lor mirare, specialiștii 
care l-au studiat au constatat că 
obiectul conține un izolator de 
faianță, străbătut de un canal 
cilindric și o bucată de metal 
ramificată. Ei au conchis că este 
vorba de un obiect care imită 
perfect o bujie de automobil. Să 
fie oare „strămoșul" bujiei cu 
care sînt echipate milioanele de 
autovehicule de pe planeta noas
tră ? Dar dacă e așa, cum de a 
existat cu 500 000 de ani înain
te și, mai ales, la ce a folosit ? 
Pentru că asta e vîrsta pe care o 
acordă geologii concrețiunii pie
trificate în care a fost găsită... 
„Bujia din California" este nu
mai una din multele enigme, ne
dezlegate încă, ale arheologiei.



„România și-a cîștigat un binemeritat prestigiu 
pentru eforturile consacrate soluționării 

prin tratative a problemelor litigioase"
Inițiativa țârii noastrs privind „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state" se bucură de o largă 

apreciere în cercurile O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 — Trimisul

Agerpres, N. Chilie, transmite : Dez
baterile din Comitetul Politic al Adu
nării, Generale asupra punctuluL În
scris de România pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni intitulat „REGLE
MENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘ
NICE A DIFERENDELOR DINTRE 
STATE" și adoptarea în unanimitate 
a rezoluției prezentate de țara noas
tră în această problemă au eviden
țiat cu putere interesul viu al majo
rității covlrșitoare a statelor membre 
ale O.N.U. față de propunerea româ
nească. în luările de cuvint in cadrul 
dezbaterilor generale pe marginea 
punctului românesc, cit și in declara
țiile făcute înainte șl după adoptarea 
rezoluției, numeroase delegații au a- 
dresat felicitări României pentru ini
țiativa sa profund realistă și con
structivă.

Evidențiind spiritul constructiv al 
Inițiativei României, precum șl fap
tul că ea vine In intimpinarea unor 
preocupări majore ale O.N.U. șl co
munității Internaționale privind creș
terea rolului organizației in soluțio
narea pașnică a diferendelor dintre 
state, președintele Comitetului Poli
tic, Davidson Hepburn (Bahamas), a 
apreciat că prin dezbaterile construc
tive pe care le-a generat pe această 
temă propunerea românească „va 
contribui Ia îndeplinirea în mai bune 
condiții de către Națiunile Unite a 
uneia dintre cele mal Importante 
funcțiuni ale sale privind menținerea 
și consolidarea păcii șl securității In
ternaționale".

în aceeași ordine de idei, reprezen
tantul S.U.A., Larry Winn jr., a de
clarat că țara sa „sprijină cu tărie 
această inițiativă care urmărește să 
întărească eficiența prevederilor din 
Cartă privind obligația statelor de 
a-și reglementa disputele prin mij
loace pașnice".

Un mare număr de delegații. Intre 
care cele ale R. P. Chineze, Italiei, 
Siriei, Liberiei, au apreciat însem
nătatea și actualitatea inițiativei ro
mânești, relevînd că aceasta are 
meritul de a contribui Ia eforturile 
pentru întărirea legalității in lume, 
la identificarea unor noi căi șl mij
loace mai eficiente de acreditare sl 
generalizare a metodelor pașnice, po
litice pentru reglementarea conflic
telor și disputelor dintre state care să 
întărească și să dezvolte instrumen
tele internaționale existente.

Reprezentantul Austriei, Ernst 
Scharipa, a arătat că inițiativa Româ
niei și rezoluția prezentată de țara 
noastră la acest punct se integrează 
eforturilor pentru eliminarea forței 
și înlocuirea ei cu metodele raționale 
ale soluționării pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state, conchizînd că 
propunerea românească „are valoarea 
unicului mijloc posibil pentru a se 
ajunge Ia o întărire a principiului ge
neral recunoscut al nerecurgerii Ia 
forță".

Cuvinte de apreciere deosebită față 
de inițiativa României au exprimat 
reprezentanții Italiei, Filipinelor, Tur
ciei, Ciprului și Togo, precum și ai 
altor țări, care au arătat că propune
rea românească a fost prezentată In
tr-un moment al situației internațio
nale cînd întărirea păcii și legalității 
prin reglementarea pașnică a dife
rendelor dintre state capătă o deo
sebită acuitate și au subliniat că mă
surile concrete preconizate de Româ
nia vor contribui la mobilizarea vo
inței politice a statelor pentru a re
curge exclusiv la căile politice, la 
tratative pentru rezolvarea oricăror 
probleme litigioase.

O serie de state au ținut In mod 
deosebit să sublinieze utilitatea și 
actualitatea propunerii românești pri
vind elaborarea unei declarații a 
Adunării Generale privind reglemen

tarea pașnică a diferendelor dintre 
state ca un prim pas In direcția reali
zării unui tratat internațional care 
să statueze obligația statelor de a re
glementa exclusiv prin mijloace paș
nice disputele dintre ele. Astfel, re
prezentantul Egiptului, Nabil El 
Araby, a arătat că țara sa sprijină pe 
deplin și salută inițiativa româneas
că, care se înscrie pe linia eforturilor 
constructive pentru sporirea rolului 
O.N.U. în soluționarea eficientă a di
ferendelor internaționale. în con
text, el a arătat că inițiativa Româ
niei are meritul de a propune elabo
rarea unei declarații a Adunării Ge
nerale privind reglementarea prin 
mijloace pașnice a diferendelor din
tre state, ceea ce va contribui indis
cutabil la Întărirea și dezvoltarea 
prevederilor Cartel In materie, care 
au un caracter general șl nu detalia
ză metodele și procedurile de soluțio
nare pașnică politică a litigiilor.

Reprezentantul statului Maurlclu, 
R. K. Ramphul, a salutat propunerea 
României, apreciind că ea are meritul 
de a inaugura un proces care să con
ducă la adoptarea „unui instrument 
cu forță juridică obligatorie, respec
tiv un tratat asupra reglementării 
pașnice a disputelor".

Reprezentantul Iugoslaviei, M. Ko- 
matina, a exprimat sprijinul deplin 
al țării sale față de propunerea ro
mânească privind reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor interna
ționale, declartnd că România și-a 
cîștigat un binemeritat prestigiu in
ternațional prin consecventa șl fer
mitatea cu care s-a pronunțat șl a 
militat In toate împrejurările pentru 
respectarea principiilor noi ale rela
țiilor dintre state, pentru eliminarea 
forței și promovarea dialogului și ne
gocierilor, a căilor pașnice pentru so
luționarea oricăror probleme litigioa
se dintre state.

Un deziderat primordial al tuturor popoarelor lumii

Abolirea oricăror manifestări ale politicii 
de dominație și hegemonie 

DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC
NAȚIUNILE UNITE — In Comitetul 

Politic al Adunării Generale a avut 
loc dezbaterea asupra punctului inti
tulat „Inadmisibilitatea politicii de 
hegemonism în relațiile internațio
nale", înscris pe agenda actualei se
siuni la cererea Guvernului U.R.S.S.

A fost adoptată o rezoluție, pre
zentată de șase țări nealiniate — 
Bangladesh, Cuba, India, Pakistan, 
Sri Lanka și Iugoslavia — care „con
damnă politica de hegemonie in toate 
manifestările sale, inclusiv cea des
fășurată la nivel mondial, regional 
și subregional, exercitată in contex
tul pateticii de divizare • lumii in 
blocuri sau urmată de un anumit 
stat".

Rezoluția declară că nici un stat 
sau grup de state nu trebuie, in nici 
o împrejurare și sub nici un motiv, 
să desfășoare o politică de hegemo
nie în relațiile internaționale sau să 
caute să ocupe o poziție dominantă 
pe plan mondial sau într-o regiune 
oarecare a lumii.

Documentul condamnă și respinge 
toate formele de dominație, subju
gare, amestec sau intervenție, toate 
formele de presiune politică, ideo
logică, militară sau culturală în re
lațiile internaționale, recurgerea la 
forță, agresiunea directă sau indi
rectă, ocupația, ingerințele și inter
venția deschisă sau camuflată In 
treburile interne ale altor state.

BEIRUT

MANIFESTARE DEDICATĂ CONGRESULUI
AL XII-LEA AL P.C.R.

Președintele R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a primit conducerea Filarmonicii „George Enescn"

BEIRUT 3 (Agerpres). — La Clubul 
din Beirut al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei 
(F.D.E.P.) a avut loc o manifestare 
dedicată Congresului al XII-lea al 
P.C.R. Au luat parte cadre din 
aparatul central al F.D.E.P., repre
zentanți a! organizației de tineret, 
membri și combatanți ai F.D.E.P. Cu 
acest prilej, au fost evocate suc
cesele obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și perspectivele de dezvol
tare multilaterală a României socia
liste In viitorul cincinal. Asistența a

Ședința Seimului R. P. Polone
Prezentarea proiectelor planului de dezvoltare a economiei 

naționale $1 bugetului de stat pe anul 1980
VARȘOVIA (Agerpres). — La Var

șovia a avut loc ședința Seimului 
R.P. Polone, la care au fost prezen
tate și dezbătute proiectele planului 
de dezvoltare a economiei naționale 
și bugetului de stat pe anul 1980. Au 
fost prezenți Edward Gierek, prim- 
șecretar al C.C. al P.M.U.P., alți con
ducători de partid și de stat polonezi.

Prezentlnd proiectul de plan, Ta
deusz Wrzaszczyk, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Planificare do pe lingă 
Consiliul da Miniștri, a relevat că 
prevederile planului pe 1980 trebuie 
corelate cu rezultatele din anul cu
rent. Se apreciază că, In 1979, produc
ția industrială va speri cu 2,8 la sută, 
In vreme ce producția globală agri
colă va fi cu peste 2 La sută mal mică 
declt In 1978. Comerțul exterior Iși va 
îndeplini în 1979 aproape integral 
planul da export, dar acest rezultat 
trebuie corelat cu necesitatea unor 
importuri suplimentare de cereale șl 
furaje și cu creșterea accentuată a 
prețurilor la materiile prime impor
tate. Venitul național va fi, în 1979,

Luînd cuvintul, reprezentantul 
României, ambasadorul Teodor Ma
rinescu, a înfățișat teza cuprinsă in 
Raportul la cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., potrivit căreia trebuie 
să se facă totul pentru a se renunța 
cu desăvîrșire la politica de forță și 
dictat din viața internațională, la 
amestecul In treburile interne ale 
altor state, la politica «ferelor de 
influență, la hegemonie. Politica de 
hegemonie este cu atit mai primej
dioasă cu cît se împletește cu ten
dințele de reîmpărțire a lumii in 
zone de influență și dominație, care 
Îiun in primejdie libertatea popoare- 
or, generează conflicte, focare de 

tensiune și război.
Abolirea anacronicei politici de he

gemonie in toate formele ei de mani
festare reprezintă o necesitate 
obiectivă, un deziderat primordial al 
tuturor popoarelor, a arătat repre
zentantul țării noastre. Tocmai în 
lumina acestei cerințe fundamentale, 
România a salutat inițiativa U.R.S.S. 
de a supune atenției O.N.U. proble
ma inadmisibilității politicii de hege
monism în relațiile internaționale.

Delegația română consideră că 
O.N.U. are datoria de a respinge ca
tegoric politica de hegemonie ca 
fiind incompatibilă cu obligațiile 
asumate de state în virtutea Cartei 
— a declarat in încheiere vorbitorul. 

marcat prin vil aplauze hotărîrea 
Congresului al XII-lea de realegere 
în unanimitate a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al P.C.R.

S-au subliniat, în acest cadru, dez
voltarea tot mai puternică a rapor
turilor dintre poporul român și po
porul palestinian, sprijinul acordat 
de P.C.R., personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cauzei drepte a 
poporului palestinian.

Au fost prezentata apoi filme ro
mânești.

considerabil mai mic declt cel pla
nificat. Veniturile bănești ale popu
lației au crescut cu circa 10 la sută, 
dar se remarcă o creștere mai lentă 
declt cea preconizată a livrărilor da 
mărfuri destinata pieței.

Condițiile pentru îndeplinirea pla
nului pa 1980 slnt dificile — a arătat 
raportul — și sint necesara realizări 
concrete In domeniul sporirii eficien
tei. în comparație cu nivelul ațin» in 
1979, pentru 1980 se prevede un șpor 
al producției industriala da 3—4,2 la 
șută, un accent deosebit urmind a fi 
pus pe spoțirea producției pentru 
export. în agricultură se va insista 
asupra creșterii producției da cereala 
și furaje. Se prevede ca venitul na
țional să Înregistreze o creștere de 
1,4—1,8 la șută.

Veniturile bugetare pe 1980 ale sta
tului «e vor ridica la 1 200 miliarde 
zloți, marcind o creștere de 4,8 la 
sută.

Proiectele de plan și buget ur
mează a fi aprobate in cursul acestei 
luni, după examinarea lor in comi
siile permanente ala Seimului.

Dezbateri asupra 
problemei rhodesiene
NAȚIUNILE UNITE. — Luind cu

vintul in Comitetul pentru teritoriile 
neautonome al Adunării Generale, in 
cadrul dezbaterilor asupra problemei 
Rhodesiei, reprezentantul țării noas
tre a arătat că România se pronunță 
pentru inițierea la actuala sesiune a 
unor noi acțiuni care să ducă la o 
angajare directă și hotărîtă a O.N.U, 
In soluționarea justă pină la capăt a 
problemei rhodesiene. El s-a referit 
pe larg la sprijinul ferm și multilate
ral pe care tara noastră, personal 
președintele Nicolae Ceaușescu, 11 
acordă cauzei drepte a poporului 
Zimbabwe.

Totodată, a adăugat reprezentantul 
român, in concepția noastră, care 
izvorăște din experiența procesului 
istoric al decolonizării, realizarea u- 
nității forțelor patriotice naționale 
este o cerință legică pentru triumful 
luptei popoarelor, pentru cucerirea 
independenței și făurirea unui destin 
In concordanță cu aspirațiile lor le
gitime.

BONN 3 (Agerpres). — Joshua 
Nkomo, copreședinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a reafirmat, intr-un 
interviu acordat revistei vest-germane 
„Der Spiegel", necesitatea ca, în pe
rioada sistării ostilităților, luptele să 
înceteze cu desăvîrșire între cele 
două părți. El a adăugat : „Noi 
sîntem contra concepției unei sim
ple încetări a focului, vrem pace, și 
nu numai încetarea focului, o pace 
adevărată, înainta și după alegeri".

)

PHENIAN i (Agerpres). — Kim 
Ir Stn, președintele R.P.D. Coreene. 
a primit conducerea Filarmonicii 
„George Enescu", aflată In turneu in 
R.P.D. Coreeană. Președintele R.P.D. 
Coreene a apreciat turneul acettui 
ansamblu artistic drept o contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre popoarele român și coreean, 
reafirmind că intre cele două țări 
și popoare există relații deosebit de 
prietenești.

La primire au luat parte Li Chang 
Sung, ministrul artei și culturii, și

GENȚI1LE DE PRESA
pe scurt

REUNIUNEA INTERNAȚIONALA IN PROBLEMELE DESTINDERII, La 
Copenhaga au luat sftrșit lucrării» unei reuniuni Internaționala pa tema i 
„Destinderea fl dezarmarea - alternativă convingătoare la cursa înarmări
lor”, organizată din Inițiativa Comitetului danez de cooperare pentru pace 
șl securitate. Timp de trei zile, participanțil - experțl In problemele secu
rității șl dezarmării, reprezentanți ai unor mișcări progresiste, oameni poli
tici șl militanțl pe tărim social din țări europene - au examinat probleme 
legate de destindere și dezarmare, de pericolul pe care îl comportă cursa 
înarmărilor.

| PRELUNGIREA MANDATULUI 
FORȚELOR O.N.U. IN REGIU- 

1 NEA GOLAN. Consiliul de Secu- 
iritate a prelungit mandatul forței 

O.N.U. da supraveghere a dezan
gajării In regiunea înălțimilor 
Golan (FNUOD) pentru o pe- 

I rioadă de șase luni (pină la 31 mal 
I 1980). Guvernele lsraelian șl sirian 

au acceptat această prelungire.

PENTRU O ACTIVITATE ECHI
TABILA DE INFORMARE. Co- 

I misia internațională a UNESCO 
pentru studierea problemelor in
formațiilor și comunicațiilor și-a 

, încheiat lucrările, adoptlnd un ra
port final, care va fi prezentat la 

I Conferința generală a UNESCO, de 
la Belgrad, din toamna viitoare. 

I Comisia condamnă organizațiile 
transnaționale din domeniul mij
loacelor de informare in masă 

I (agenții de presă, reviste, filme, te
leviziune) pentru tendința de asu- 

i mare a unui monopol in țările 
„lumii a treia".

CREȘTEREA AUDIENȚEI P.C. 
DIN JAPONIA. După cum lnfor- 

| mează ziarul „Akahata", în ulti
mele luni, Partidul Comunist din 

1 Japonia și-a sporit reprezentanța 
. in adunările prefecturale, orășe

nești și din localitățile rurale cu 
I 60 de locuri, depășind considerabil 

In ce privește procentul de creș- 
I tere celelalte partide politice ale 
I țării.

, PROIECTE DE DEZVOLTARE 
ÎN GHANA. Președintele Hilla 

I Liman a anunțat, la deschiderea 
primei sesiuni a parlamentului țării 
— după opt ani de guvernare mi- 

j litară — că vor fi luate măsuri în 
vederea îmbunătățirii situației eco- 

I nomice a țării, acordindu-se o aten
ție deosebită dezvoltării produc- 

I ției agricole.

MAJORĂRI DE PREȚURI. Șapte 
| dintre cele mai mari concerne pe

troliere japoneze, precum și com- 
I paniile legate de monopolurile pe

troliere americane au majorat, cu 
1 începere de la 1 decembrie, pie- 
. țurile la produsele petroliere în 

medie cu 20 la sută. Este a șasea 
I mărire de prețuri la produsele 

petroliere operată în acest an.

Kll Ge Ghion, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și amba
sadorul român la Phenian, Paul 
Marinescu.

La încheierea turneului său In 
R.P.D. Coreeană, încununat cu suc
ces, Filarmonica „George Enescu" a 
susținut, la Teatrul Mare din Phe
nian, un spectacol de gală.

Au participat Li Giong Oft, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, Chung Jun Ki fi 
Kon Gin Te, vicepremieri, alte 
persoane oficiale.

ALEGERILE DIN ISLANDA. 
Alegătorii islandezi au continuat, 
luni, să se prezinte la centrele de 
vot pentru a desemna componența 
noului Althing — parlamentul țării, 
în pofida condițiilor meteorolo
gice foarte nefavorabile, partici
parea la vot a fost destul de ridi
cată, în unei» localități , izolate, vo
tarea încheindu-se chiar de dumi
nică seara. Principalele teme care 
au dominat campania electorală 
premergătoare scrutinului au fost 
inflația, care a atins cifre record, 
precum și oportunitatea partici
pării Islandei Ia N.A.T.O. și a 
menținerii bazei militare da la 
Keflavik.

SAPTAMINAL. Conducerea P.C.F. 
a adoptat o hotărire privind edi- 
tarep, cu începere din februarie 
anul viitor, a săptăminalului „Re
volution", care va înlocui organul 
C.C. al P.C.F. „France Nouvelle" și 
revista marxistă săptăminală „Nou- 
velle Critique".

„GRUPUL CELOR 77" se va în
truni Ia nivel ministerial între 17 
și 21 decembrie Ia Havana pentru 
Btabilirea unor poziții comune 
înaintea celei de-a treia Confe
rințe a Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare.

DIALOG INTRE REPREZEN
TANȚII CULTELOR. Papa loan 
Paul al II-lea și patriarhul Dimi
trios I au anunțat in mod oficial 
deschiderea unui dialog Intre bise
ricile romano-catolică fi ortodoxă, 
separate cu nouă secole in urmă. 
Pentru depășirea divergentelor va 
fi creată o comisie specială de 
studiu.

ȘEDINȚE C.A.E.R. Comisia permanentă C.A.E.R. pentru industria 
alimentară, a cărei ședință a avut loc la Moscova, a examinat acțiunile 
pentru organizarea colaborării multilaterale în perfecționarea tehnologi
ilor și tehnicii existente și crearea de noi tehnologii și mijloace tehnice 
în domeniile prelucrării cărnii, sfeclei de zahăr, fructelor și legumelor, 
adoptînd proiectele convențiilor corespunzătoare. Comisia permanenta 
C.A.E.R. pentru statistică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Chișinău, 
a stabilit sarcinile ce îi revin din hotărîrile ședinței a 33-a a sesiunii 
consiliului și din hotărîrile Comitetului Executiv al C.A.E.R., a examinat 
sistemul de indicatori cu metodologia respectivă din domeniul statisticii 
veniturilor populației, precum și stadiul lucrărilor de comparare a 
principalilor indicatori valorici.

PORTUGALIA

MOSCOVA

întrevedere 
sovieto-chineză

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Andrei Gromlko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., l-a primit 
pe Wang Youping, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Chineze, conducătorul delegației 
guvernamentale a R. P. Chineze la 
tratativele sovieto-chineze, rela
tează agențiile T.A.S.S. și China 
Nouă. In cadrul convorbirii au 
fost abordate unele probleme legate 
de tratativele dintre cel» două 
țări.

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI ADUNAREA 1 
POPORULUI TOGOLEZ, reunit, re
cent, la Lome, a ales organele de 
conducere ale partidului. Președin- I 
tele Republicii Togo, Gnassingbe 
Eyadema, a fost realeg In unanimi- I 
tate in funcția de președinte al 
partidului.

„ÎNGHEȚAREA" RELAȚIILOR 
AMERICANO-CHILIENE. Statele I 
Unite au hotărît să reducă la mi
nimum relațiile diplomatice, eco- I 
nomice și militare cu Chile, ca I 
sancțiune împotriva refuzului gu- 1 
vernului de la Santiago de a ex- * 
trăda trei ofițeri chilieni răspun
zători de asasinarea la Washing- * 
ton a fostului ministru chilian (din 
guvernul Allende), Orlando Lete- I 
Tier. I

LA KABUL a avut loc o ședință i 
a Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din •
Afganistan, la care au fost exami
nate probleme privind pregătirea 1 
noii Constituții a acestui stat, pre- | 
cum și cele referitoare la apropiata 
creare a unei organizații național» i 
de apărare a revoluției.

ATENTAT TERORIST. In Ita
lia, elemente extremiste au comis 
un nou atentat asupra unui sediu | 
al organizației din Collegno (pro
vincia Torino) a Partidului Cornu- I 
nist Italian. Persoane rămase ne
identificate au incendiat clădirea, 
provocînd pagube materiale. Ata- [ 
cui a stîmit indignarea forțelor I 
democratice ale țării.

VIZITA OFICIALA IN R. 8. 
VIETNAM a delegației de partid și ’ 
guvernamentala a R. P. Mongole, ț 
în frunte cu Jambln Batmunh, 
membru al Biroului Politic al C.C. ’ 
al P.P.R.M., președintele Consiliu- > 
lui de Miniștri al R. P. Mongole, a 
luat sfirșit. •

a Încetat din viața, ia I 
virsta de 73 de ani, cunoscutul I 
compozitor sovietic Vasili Soloviov- 
Sedoi.

(Urmare din pag. I)
lume. Această convingere nestrămu
tată este întărită de angajamentul 
P.C.R.. al României socialiste, expri
mat de la înalta tribună a Congre
sului, de a acționa, ca și pină acum, 
cu întreaga forță. împreună cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu toate popoa
rele și forțele progresiste pentru o 
politică nouă, democratică, pentru 
soluționarea în interesul progresului 
și păcii a tuturor problemelor com
plexe ale vieții internaționale.

Dinamismul relațiilor ex
terne RaP°rtul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu conturează 
un vast și bogat tablou al activi
tății intense desfășurate de țara 
noastră în perioada ce a trecut de 
la precedentul Congres pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
multilaterală cu toate statele și po
poarele lumii, un rol hotărîtor in 
acest sens revenind întilnirilor și 
convorbirilor secretarului general al 
partidului, președintele republicii, cu 
șefi de stat și de guvern din zeci de 
țări de pe aproape toate continentele. 
Desigur, pe prim plan s-a situat, în 
mod constant, extinderea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu' toate statele socia
liste, multiplele acțiuni întreprinse 
în această direcție fiind conjugate cu 
eforturile perseverente ale partidului 
și statului nostru pentru depășirea 
divergențelor existente, pentru întă
rirea solidarității lor, țărilor cane fău
resc noua orinduire revenindu-le 
Înalta răspundere de a demonstra in 
practică faptul că pot soluționa orice 
problemă dintre ele pe calea trata
tivelor, de a demonstra superiorita
tea relațiilor de tip nou, socialist.

Tabloul relațiilor externe ale țării 
noastre este întregit de multiple fap
te care atestă intensificarea solidari
tății și cooperării cu țările în curs 
de dezvoltare, extinderea raporturi
lor cu toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială, sporirea 
participării românești la diviziunea 
internațională a muncii. Tntreținind 
raporturi diplomatice cu 134 de state 
și relații de colaborare economică cu 
140 de state de pe toate continentele, 
România socialistă se infățișează as
tăzi ca o prezență activă și dinamică 
în amplul circuit mondial de valori 
materiale și spirituale.

Inițiative în consens cu 
marile deziderate ale popoa
relor RaPortul la Congres definește 
totodată cu limpezime obiectivele pro

gramatice ale activității partidului șl 
statului nostru consacrate înfăptuiri 
marilor deziderate ale popoarelor da 
pace, securitate și destindere.

Este cunoscută in acest sens aten
ția deosebită pe care România o a- 
cordă înfăptuirii securității pe conti
nentul nostru. De la tribuna Con- 
greșului a fost reafirmată poziția 
consecventă a României privind ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor Actului final al Conferinței 
general-europene de la Helsinki. Re- 
levînd însemnătatea unei bune pre
gătiri a viitoarei reuniuni de la Ma

Un mobilizator program de aclione 
pentru pace si colaborare internațională
drid din 1980, menită să dea un im
puls procesului de înfăptuire a secu
rității, a colaborării pe continent, țara 
noastră consideră că aceasta presu
pune dezvoltarea unei largi și neîn
grădite colaborări economice și teh- 
nico-științifice intre toate țările eu
ropene, lărgirea relațiilor in dome
niul învățămintului, culturii, sporirii 
preocupărilor pentru realizarea unei 
mai bune cunoașteri și apropieri in
tre popoarele continentului. Firește, 
aceasta reclamă să se acționeze cu 
toată fermitatea împotriva factorilor 
negativi, a forțelor care se opun 
cursului spre destindere, a mișcărilor 
fasciste, reacționare, național-șovine, 
iredentiste, a căror activitate este 
destinată să semene vrajbă și neîn
credere intre popoare, să împiedice 
colaborarea și înțelegerea in Euro
pa și in general în lume. în acest 
sens, România consideră că, în spi
ritul Actului final de la Helsinki, se 
impune ca toate statele participante 
să-și asume obligația de a nu admi
te ca pe teritoriul lor să se desfă
șoare activități îndreptate împotriva 
altor state, inclusiv din partea mij
loacelor de informare in masă.

Evidențiind importanța deosebită 
pe care o prezintă pentru înfăptui
rea unei securități trainice pe con
tinent adoptarea unor măsuri concre
te de dezangajare militară și dezar
mare, în Raportul prezentat la Con
gres se formulează o propunere d« 
certă însemnătate politică : organiza

rea unei conferințe speciale de de
zarmare in Europa și încheierea unui 
pact general de renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța, de nefolo- 
sire a armelor nucleare și clasice. 
Fără îndoială că realizarea acestor 
obiective ar avea o puternică în- 
rîurire pozitivă asupra climatului po
litic, demonstrind posibilitatea ajun
gerii la înțelegeri concrete pentru 
înfăptuirea năzuințelor popoarelor da 
a trăi intr-o lume a păcii și secu
rității.

în spiritul aceleiași înalte respon
sabilități față de destinele omenirii, 
în Raport este reafirmată orientai’ea 

de principiu a politicii externe a 
României privind necesitatea soluțio
nării problemelor litigioase dintre 
state exclusiv pe calea tratativelor. 
Călăuzindu-se după o asemenea 
orientare, România se pronunță cu 
fermitate pentru lichidarea pe aceas
tă cale a tuturor conflictelor și stă
rilor de conflicte care mai există în 
diferite regiuni ale globului, făclnd 
un insistent apel la manifestarea 
unui spirit de reținere și moderare 
In soluționarea diferitelor proble
me, la respectarea normelor de drept 
internațional unanim recunoscute.

Cu deosebită putere s-a făcut auzit 
și cu acest prilej glasul României 
in favoarea dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, aceasta 
constituind un imperativ de impor
tanță vitală pentru progresul și 
existența întregii umanități. în con
dițiile în care omenirea este martora 
unei intensificări fără precedent a 
cursei iraționale a înarmărilor, are 
o deosebită rezonanță internațională 
sublinierea făcută în Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la răspunderea istorică ce revine tu
turor statelor, tuturor popoarelor, 
astăzi nici un popor nemaiputînd sta 
deoparte, în afara luptei pentru de
zarmare și pace. România oferă ea 
însăși un exemplu de angajare fer
mă în această direcție, prin măsurile 
de reducere a cheltuielilor militare 
din bugetele anilor 1979 și 1980, 
prin propunerile realiste și con

structive prezentate și cu acest 
prilej : reducerea cheltuielilor mili
tare cu cel puțin 10 la sută pină în 
1985, trecerea la adoptarea altor 
măsuri parțiale, cum ar fi lichida
rea bazelor militare străine, retra
gerea in interiorul frontierelor națio
nale a tuturor trupelor și armamen
telor, reducerea treptată a armatelor 
naționale, desființarea blocurilor mi
litare. Deosebit de sugestiv este sub
liniată in acest sens in Raport pozi
ția țării noastre de susținere a ori
căror măsuri de dezarmare parțiale, 
chiar și simbolice, ele fiind oricum 
preferabile măsurilor de înarmare.

Pentru o largă conlucrare 
a Statelor. Pornind d« la perpetu
area stării de subdezvoltare, cu con
secințe dintre cele mai nefaste asupra 
ansamblului vieții internaționale, Ra
portul prezentat la Congres pune, de 
asemenea, în evidență in mod preg
nant urgența trecerii hotărîte la in1- 
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. Reafirmind conceptul 
României, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la noua ordine 
economică, Raportul subliniază im
portanța deosebită a Întăririi unității 
țărilor în curs de dezvoltare pentru 
promovarea intereselor lor vitale, 
preconizînd in acest scop căi și mo
dalități concrete de acțiune. în ace
lași timp, avind în vedere dimen
siunea universală a acestor proble
me. este reliefată necesitatea unei 
conlucrări largi a tuturor statelor 
pentru a se pune capăt cit mai cu- 
rînd stării de subdezvoltare, pentru 
a se deschide tuturor popoarelor 
perspectiva unei vieți demne, bene
ficiind de progresele cuceririlor civi
lizației contemporane.

Amplitudinea și complexitatea pro
blemelor aflate în fața omenirii im
pun mai mult ca oricînd intensifi
carea eforturilor pentru democrati
zarea vieții internaționale. Are o lar
gă semnificație în acest sens subli
nierea făcută în Raport privind ne

cesitatea participării active, pe bază 
de deplină egalitate, a tuturor sta
telor — atit a țărilor mari, cît și a 
celor mici și mijlocii, .a țărilor în 
curs de dezvoltare, nealiniate — la 
soluționarea acestor probleme. în 
același serrs, România se pro
nunță pentru creșterea rolului 
O.N.U., pentru perfecționarea activi
tății sale, ea însăși numărîndu-se 
printre promotorii sporirii eficienței 
acțiunilor organizației în direcția asi
gurării păcii și colaborării interna
ționale.

Sub semnul solidarității 
internaționale. Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participarea la marele forum al 
comuniștilor români a sute de oas
peți de peste hotare, mesajele de 
solidaritate adresate din zeci și 
zeci de state conturează tabloul 
amplu al legăturilor partidului nos- 1 
tru cu celelalte partide comuniste | 
și muncitorești, cu numeroase parti
de socialiste și sociai-democrate, par- I 
tide de guvernămint și alte forțe po- 1 
litice și progresiste din cele mai di
verse țări ale lumii. Congresul in ; 
ansamblul său a dat expresie voinței 
partidului nostru de a milita ca și 
pină acum pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza deplinei egali
tăți și neamestecului in treburile in
terne, a respectării dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, în concordanță 
cu realitățile din țara respectivă, 
în același timp, constituie o orien
tare principială a P.C.R., reafirmată 
de Congres, de a acționa pentru dez
voltarea legăturilor cu toate detașa
mentele clasei muncitoare, cu toate 
forțele progresiste ale contempora
neității, pentru afirmarea unei po
litici noi, democratice, de pace, cola
borare și progres.

Prin analiza științifică a fenome
nelor și tendințelor dezvoltării con
temporane, prin concluziile de amplă 
semnificație pe care le degajă, prin 
pozițiile principiale și orientările 
programatice în domeniul politicii 
externe pe care le definește, Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celelalte documente adoptate de 
Congresul al XII-lea reprezintă un 
mobilizator program de acțiune pen
tru intreaga activitate internațională 
a partidului și statului nostru, în de
plină concordanță cu interesele și 
aspirațiile fundamentale ale poporu
lui român, cu năzuințele de pace, 
libertate, colaborare și progres ale 
tuturor națiunilor lumii.

Rezultatele provizorii ale alegerilor parlamentare
LISABONA 3 (Agerpres). — în 

Portugalia s-au desfășurat dumi
nică alegeri generale intercalate 
pentru Adunarea Republicii (Parla
mentul). Potrivit cifrelor prelimi
nare oficiale, alianța Povo Unido 
(formată din Partidul Comunist și 
Mișcarea Democratică Portugheză) 
a înregistrat un spor de voturi, com
parativ cu alegerile precedente, din 
aprilie 1976. în noua adunare, co
muniștii . și aliațli lor dețin 47 man
date față de 40 In adunarea prece
dentă.

Partidul Socialist, condus de Ma
rio Soares, a obținut 73 mandate, in- 
registrind un recul de 34 man

Congresul Partidului Social-Democrat din R.F.G.
BERLINUL OCCIDENTAL 3 (A- 

gerpres). — Luni s-au deschis lucră
rile Congresului anual al Partidului 
Social-Democrat din Republica Fe
derală Germania — principalul parte
ner din coaliția guvernamentală de 
la Bonn. Participă peste 400 de dele
gați. precum și invitați de peste ho
tare. între care președintele Partidu
lui Socialist din Austria, cancelarul 
Bruno Kreisky, secretarul general 
al Partidului Social Muncitoresc Spa
niol, Felipe Gonzales, și alții. După 
cum .precizează agenția D.P.A., pe 
agenda de lucru a congresului, care 
va dura cinci zile, figurează, alături 
de alegerea noilor organe conducă
toare ale P.S.D., dezbaterea unor 
chestiuni actuale de politică internă 
și externă.

în prima zi a lucrărilor a luat cu
vintul Willy Brandt, președintele

ORIENTUL MIJLOCIU
Apel în favoarea unui stat palestinian independent

• Declarațiile premierului nipon
IERUSALIM 3 (Agerpres). — Pri

marii și șefii consiliilor municipale 
din Cisiordania s-au reunit, dumi
nică, la Ierusalim pentru a defini po
ziția lor în problemele ridicate de 
arestarea de către autoritățile milita
re israeliene a lui Bassam Al Chakaa, 
primarul arab al localității Nablus, în 
vederea expulzării sale, informează 
agenția France Presse. Participanții 
au adresat ministrului lsraelian al 
apărării, Ezer Weizman, o telegramă, 
în care declară că „expulzarea lui 
Chakaa va pune sub semnul întrebă
rii însuși principiul existenței Consi
liilor municipale liber alese". 

date, comparativ cu alegerile ante
rioare. Uniunea Democratică Popu
lară a obținut un mandat. în total, 
partidele politice de stingă au obți
nut 121 mandate.

Alianța Democratică (centru-dreap- 
ta), care reunește Partidul Social 
Democrat, Centrul Democratic și 
Social, Partidul Popular Monarhist 
și reformiștii, a obținut 125 man
date.

Rezultatele votului a 120 000 ăle- 
gători vor fi cunoscute peste zece 
zile, intruc.it aceștia iși au reședința 
în străinătate. Este vorba in special 
de muncitorii portughezi emigrați, 
care aleg patru deputați.

P.S.D. Vorbitorul s-a referit la un 
șir de probleme economico-sociale, 
subliniind necesitatea rezolvării pro
blemei locurilor de muncă, ale tine
retului, participării mai intense a 
femeilor la viața politică. Willy 
Brandt s-a pronunțat pentru o vi
gilență sporită față de acțiunii® 
neonaziste.

Abordind probleme ale vieții in
ternaționale, președintele P.S.D. s-a 
declarat în favoarea continuării e- 
forturilor pentru cooperare și pace, 
pentru „reactivarea politicii de des
tindere", pentru reducerea reciprocă 
a Înarmărilor.

Willy Brandt s-a pronunțat, tot
odată, pentru menținerea coaliției 
P.S.D.—P.L.D. și susținerea în ale
gerile legislative de anul viitor a 
candidaturii cancelarului Helmut 
Schmidt.

La încheierea reuniunii — relevă 
agenția France Presse — 100 de pri
mari și șefi ai consiliilor municipale 
au dat publicității un apel in favoa
rea unui „stat palestinian indepen
dent, sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei".

Primul ministru al Japoniei, Masa
yoshi Ohira, a declarat în parlamen
tul țării că „palestinienilor trebuie 
să li se garanteze toate drepturile, 
inclusiv acela la crearea unui stat 
propriu independent". Japonia tre
buie să-și aducă contribuția Ia rea
lizarea păcii în Orientul Mijlociu.
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