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Un obiectiv mobilizator, o îndatorire
de onoare a tuturor colectivelor de muncă
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înscriind un moment remarcabil in dezvoltarea relațiilor dintre cele doua țâri DE ACTIVITATE!IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN ROMANIA A MARELUI DUCE JEANAl LUXEMBUBCULUi
Plecarea 

din Capitală
Joi după-amiază s-a încheiat vizi

ta oficială pe care Altețele Lor Re
gale Marele Duce Jean al Luxem
burgului și Marea Ducesă Josephine 
Charlotte au efectuat-o în țara noas
tră la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

După vizita oficială în Luxemburg 
a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu din 
anul 1972, reîntîlnirea de la Bucu
rești dintre șeful statului român și 
suveranul luxemburghez se înscrie 
ca un nou moment de o deosebită 
importanță în cronica relațiilor de 
prietenie dintre România și Luxem
burg. Convorbirile purtate de pre
ședintele României cu suveranul 
luxemburghez, cu președintele gu
vernului și ministru al afacerilor ex
terne din Luxemburg au scos în re
lief voința celor două țări și popoara 
de a intensifica cooperarea reci
proc avantajoasă dintre ele, de a ac
ționa împreună pe plan internațio
nal în vederea înfăptuirii aspirațiilor 
de pace și progres ale popoarelor din 
întreaga lume.

Ceremonia plecării a avut loc pa 
aeroportul internațional Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
pavilionului oficial se aflau portre
tele președintelui Nicolae Ceaușescu 
și Marelui Duce Jean, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Luxemburgului. Pe mari pancarte 
erau înscrise urări pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Luxemburg, 
pentru întărirea păcii și prieteniei 
dintre toate popoarele lumii.

înalții oaspeți au fost însoțiți pină 
la aeroport de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Luxemburgului și 
României. In semn de salut au fost 
trase 21 de salve de artilerie.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Marele 
Duce Jean al Luxemburgului au tre
cut în revistă garda de onoare.

Marele Duce Jean și Marea Ducesă 
Josephine Charlotte și-au luat apoi 
rămas bun de la personalitățile ro
mâne venite la aeroport.

Au fost prezenți tovarășii Manea 
Mănescu, Janos Fazekas, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Ion Coman, Ion 
Dincă, cu soțiile, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului.

■Cei doi suverani au salutat, de a- 
semenea, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București.

Numeroși cetățeni ai Capitalei ve- 
niți la aeroport au salutat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pe 
Marele Duce Jean, care au răspuns 
cu prietenie caldei manifestări fă
cute de bucureșteni.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros 
rămas bun de la Altețele Lor Rega
le Marele Duce și Marea Ducesă.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori.

La ora 16,25. aeronava cu Înalții 
oaspeți a decolat.

Dejun în onoarea înalților oaspeți
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, joi, un dejun în onoarea Altețelor 
Lor Regale Marele Duce* Jean al 
Luxemburgului și Marea Ducesă Jo
sephine Charlotte.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu, Gheorghe Oprea, George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
împreună cu soțiile.

A luat parte, de asemenea, Gaston 
Thorn, președintele guvernului, mi
nistrul afacerilor externe al Luxem
burgului, cu soția.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae

Ceaușescu și Marele Duce Jean au 
rostit scurte toasturi.

în toastul său, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Doresc, încă o dată, să exprim 
bucuria mea pentru reîntîlnirea în 
România, pentru convorbirile pe care 
le-am avut și, cred, pentru rezulta
tele pozitive cu privire la colaborarea 
economică dintre țările noastre.

Aș dori — și sper — ca țările noas
tre să conlucreze activ și în problema 
securității europene, în alte probleme 
internaționale, pentru o politică de 
pace, de prietenie și colaborare între 
state, indiferent de orinduirca lor so
cială.

Ridic acest pahar in sănătatea Al
teței Voastre !

în sănătatea ducesei Charlotte !
în sănătatea domnului prim-minis- 

tru !
Răspunzînd, Marele Duce JEAN AL 

LUXEMBURGULUI a spus :
Mulțumesc, in numele soției și al 

meu personal, al tuturor luxembur
ghezilor, pentru primirea atît de 
cordială pe care ne-ați rezervat-o în 
aceste zile de neuitat in minunata 
dumneavoastră țară.

Ridic paharul pentru fericirea dom
nului președinte Nicolae Ceaușescu și 
a doamnei Elena Ceaușescu, pentru 
prosperitatea României !

■ -

PRIORITĂȚI
ÎN AGRICULTURĂ

• Recoltarea, transportul și depozitarea tuturor cantită
ților de legume, struguri, fructe și cartofi în urmă
toarele două zile

• Concentrarea principalelor forțe la recoltarea porum
bului - cea mai importantă lucrare în această perioadă

• Insămînțarea ultimelor suprafețe, însilozarea tuturor 
furajelor

• Creșterea ritmului la arăturile adinei, asigurarea ma
terialului săditor pentru livezi și vii

ÎN INDUSTRIE Șl PE ȘANTIERE
• Realizarea zi de zi a planului producției fizice
• Sarcina de creștere a productivității - îndeplinită 

exemplar în fiecare unitate
• Activitate bună în investiții înseamnă darea în folo

sință la termen a obiectivelor, reducerea substanțială 
a consumurilor materiale, a tuturor cheltuielilor

RELATĂRI DESPRE RODNICA ACTIVITATE CE SE DESFĂȘOARĂ 1N 
ACESTE ZILE ÎN ÎNTREAGA ȚARA în pagjna a m_a

ORGANIZAȚIILE DE PARTID IN ACȚIUNEA PENTRD

Realizarea integrală a programului de investiții,
folosirea deplină a capacităților de producție

■ •

COMUNICAT 
COMUN 

privind vizita oficială în
Republica Socialistă România 
a Altețelor lor Regale Marele 
Duce lean al luxemburgului 

si Marea Ducesă 
Josephine Charlotte

Județul Buzău, asemenea întregii 
țări, cunoaște un amplu proces de 
dezvoltare economico-socială, ulti
mul deceniu marcînd și pe aceste 
meleaguri cea mai fertilă perioadă 
din istoria lor milenară. Rod al poli
ticii științifice a partidului și statu
lui de repartizare 
librată a forțelor 
întreg teritoriul 
Buzăului au apă
rut numeroase o- 
biective indus
triale, agrozoo
tehnice și social- 
culturale, care au 
determinat pro
funde mutații în 
structura econo
miei sale. Sem
nificativ este 
faptul că, față de 
anul 1968, valoa
rea producției 
globale industria
le a crescut de 
aproximativ 4 ori, 
iar dacă ne rapor
tăm la perioada 
antebelică, întreaga 
1938. se realizează _ ___  ,_ ,_ __
6 zile. O caracteristică a dezvoltării 
economice constă în faptul că ritmul 
de creștere a producției industriale 
a fost, in cincinalul anterior, de 21 

• Ia sută, ca urmare a faptului că ju
dețului Buzău i-au fost alocate fon
duri de, investiții de aproape 8 mi
liarde lei.

Acumulările cantitative au fost în
soțite de profunde mutații structu
rale, calitative, dezvoltîndu-se cu 
prioritate ramurile noi, purtătoare 
ale progresului tehnic, cum sint 
construcțiile de mașini, chimia și 
metalurgia, care realizează în pre
zent 55 la sută din producția glo
bală industrială a județului. Crește
rea fără precedent a forțelor de pro
ducție, introducerea pe scară largă 
a tehnicii moderne au pus în fața 
organelor și organizațiilor de partid 
sarcina de a se preocupa cu perse
verență de asigurarea și pregătirea 
forței de muncă, numai în ultimii

armonioasă, echi- 
de producție pe 
patriei, pe harta

cinci ani fiind atrase în activitatea 
industrială ■ 19 000- de persoane. De 
fapt, comitetul județean de partid a 
inițiat un studiu de largă perspecti
vă privind cunoașterea tuturor re
surselor de forță de muncă de care 
dispunem, precum și pentru pregăti
rea acesteia în relație directă cu ne
cesitățile dezvoltării economiei în 
profil teritorial. La baza studiului

din județul Buzău

Tudor POSTELNICU,
Prim-secretar al Comitetului județean Buzâu al P.C.R.

mijloace. Unul dintre acestea — și 
căruia îi acordăm o importanță cu 
totul deosebită — îl reprezintă valo
rificarea superioară a potențialului 
de gîndire tehnică creatoare a ingi
nerilor, tehnicienilor, muncitorilor, a 
tuturor specialiștilor, care lucrează în 
județul Buzău. în acest scop, în sti
lul de muncă al organizațiilor noas
tre a fost încetățenită practica de a 

nu aștepta pasiv 
rezolvarea cu alte 
forțe, din afară 
sau de la centru, 
a problemelor pe 
care ni le ridică 
viața, producția. 
Sub conducerea 
organelor și orga
nizațiilor de par
tid, cadrele de 
specialitate au 
fost atrase în ac
țiunea 
specialist 
zolve cel 
problemă 
în afara
lor de producție", 
găsirea unor so- 

tehnico-organizatorice optime

„Fiecare 
să re- 

puțin o 
tehnică 
sarcini-

producție a anului 
în mai puțin de

stau parametrii economiei județului 
din actualul cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice, care prevăd pentru 
anul 1980 ca valoarea producției glo
bale industriale să se ridice la a- 
proape 20 miliarde de lei. Prin ma
terializarea unui volum de investiții 
dublu față de cincinalul anterior, 
vor intra în producție 80 de noi 
obiective și dezvoltări de capacități 
productive, cu precădere în ramuri
le de avangardă ale progresului teh
nic, creindu-se astfel alte 22 000 noi 
locuri de muncă. Iată de ce, cu deo
sebire acum, în cel de-al patrulea 
trimestru al anului, ne concentrăm 
toate forțele pentru realizarea con
form graficelor a stadiilor fizice pe 
toate șantierele de investiții, condi
ție hotărîtoare pentru înfăptuirea în 
întregime a obiectivelor cincinalului.

în această importantă activitate, 
precum și pentru ridicarea indicilor 
de utilizare a mașinilor și instalații
lor. organizația județeană de partid 
acționează printr-o multitudine de

urmărindu-se atît 
Iuții 
problemelor stringente ale locurilor 
de muncă, cit și extinderea expe
rienței înaintate.

Apreciem însă că o contribuție 
sporită la valorificarea potențialului 
tehnic al muncitorilor și specialiști
lor a adus generalizarea în unitățile 
economice din județ a unor iniția
tive care au stimulat, în primul rind, 
spiritul întreprinzător, munca crea
toare, căutările și gîndirea colectivă. 
Declanșată la întreprinderea de sîr- 
mă și produse din sîrmă Buzău, ini
țiativa „De pe aceleași suprafețe — 
o producție superioară'1 a condus la 
realizarea unei producții de trei ori 
mai mari decit prevederile inițiale.

Trebuie să arătăm însă că în a- 
ceastă direcție avem încă mari re
zerve. Comitetul județean de partid

(Continuare in pag. a Il-a)

PROGRAMUL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
despre conținutul epocii contemporane
Potrivit prevederilor Programului de măsuri pentru 

aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidu
lui și ale Congresului educației politice și al culturii 
socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și 
cultural-educative, ziarul „Scînteia" — pe lîngâ croni
cile sâptâmînale și lunare privind principalele eveni
mente interne și internaționale destinate informării 
politice — începe publicarea unor consultații în sprijinul 
invățămîntului politico-ideologic de partid. Corespun-

In leqătură cu prima temă din . _________________ _______ ,7.
problemele dezvoltării economico-sociale a României — intitulată „Programul 
P.C.R. despre conținutul epocii contemporane. Forțele motrice ale procesului 
revoluționar mondial” — publicăm astăzi o consultație consacrată concepției 
Partidului Comunist Romăn asupra caracteristicilor epocii contemporane și 
modului în care el acționează în lumina acestei concepții pentru a contribui la 
afirmarea tot mai puternică a proceselor revoluționare proprii epocii, corespun
zător cerințelor obiective ale progresului social.

zător noii structuri a învâțâmîntului, stabilită prin Pro
gramul de măsuri, consultațiile vor aborda un șir de 
teme incluse în cele trei forme de bază ale învățomîntu- 
lui de partid: „Probleme fundamentale ale activi
tății de partid și de stat", „Socialismul științific și 
problemele dezvoltării economico-sociale a României" 
și „Probleme ale materialismului dialectic și istoric 
și ale rolului științei și tehnicii în progresul econo- 
mico-social al țârii".

programa cursului de Socialism științific și

ÎN PAGINA A IV-A
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Operatorul chimist Con
stantin Mihai, șef de echi
pă la fabrica „Victoria11 din 
Tîrgoviște, a realizat o per
formanță : în aceeași șe
dință a fost și lăudat ca 
fruntaș (in capul listei 
fruntașilor) și criticat ca 
exemplu negativ (în capul 
listei cu exemple negati
ve). Unde mai pui că nu 
era o ședință oarecare, ci 
adunarea generală a co
muniștilor secției chimice. 
Să fi fost o scăpare ? 
Un semn de inconsecvență 
în aprecierea oamenilor ?

— Dimpotrivă, răspunde 
electricianul Ilie Frățilă, 
secretarul organizației de 
bază. Adevărul e acesta : 
Constantin Mihai este unul 
dintre cei mai serioși și 
mai activi comuniști. Dar 
și greșelile pentru care a 
fost criticat — și sancțio
nat — au fost greșeli. Deci 
i se cuveneau și critica, și 
evidențierea.

Explicație francă și con
vingătoare. Dar oare nu 
întîlnim uneori. în jurul 
nostru, situații în care 
comportările contradictorii 
ale cuiva sînt simplificate 
în favoarea exclusivă a la
turilor pozitive din condui
ta lui ■? într-adevăr, există 
oameni cărora cei din jur 
le trec cu vederea abateri 
mai mici sau mai puțin 
mici pe considerentul că, 
aceleași persoane, au îm
pliniri in producție. Mărtu
risit sau nemărturisit, se 
promovează, în asemenea 
cazuri, părerea că denunța
rea aspectelor care nu sint 
demne de laudă ar umbri 
meritele respectivilor, ba 
chiar că i-ar nedreptăți 
cumva, le-ar știrbi presti
giul de fruntași.

Desigur, existența unui 
număr cît mai mare de to
varăși de muncă merituoși, 
despre care să-ți facă plă
cere să vorbești numai de

bine, să le apreciezi în pu
blic faptele și atitudinile, 
este un prilej de satisfac
ție pentru orice colectiv de 
muncă. Recunoașterea me
ritelor este firească, nece
sară în climatul nostru so
cial de stimulare a dorin
ței de a face mai mult și 
mai bine. Dar, cîteodată, 
necesitatea recunoașterii 
meritelor devine pretext 
pentru un fel de „abona
ment" la laude și scut îm

„carnetul de merite" în bu
zunar.

— Omenește vorbind, 
cum v-a venit cînd, obiș
nuit mereu cu bunele a- 
precieri, v-ați trezit deo
dată în fața criticii și a 
sancțiunii ?

— Am 28 de ani în în
treprindere. Neîntrerupți. 
Dinainte de naționalizare. 
Sint și comunist vechi. A- 
veam un carnet de muncă 
— oglindă de curat. Nepă

nuri, care nu erau nici 
confirmate, dar nici dez
mințite, nedemne de mo
ralitatea unui adevărat co
munist. în al doilea rînd, 
fusese găsit într-o zi, la 
sfîrșitul programului, că 
mirosea a alcool. Zvonu
rile, ca zvonurile, dar în 
ce privește consumul de 
alcool la locul de muncă, 
reprobabil în sine și ne
cesar a fi combătut, se pu
tea spune — în limbajul

Și lauda, și critica — 
r după merit

potriva criticii. Nu o dată 
auzi la cîte un loc de mun
că : „cutare s-a distins în 
împrejurarea X. Este un 
om cu merite. Cum să-1 
criticăm că-și bate nevas
ta ?“ Sau : „Cum să-i spu
nem lui B. că în viața de 
toate zilele se comportă ca 
un mic burghez, are atitu
dini hrăpărețe, cînd el este 
autorul unor realizări re
marcabile, demne de toată 
stima ? Oare pe asemenea 
oameni de bază ai locurilor 
de muncă n-ar trebui să-i 
menajăm, să-i ferim de cri
tici «sîcîitoare» ?“.

Ca și cum meritele cuiva 
ar fi un „certificat de bună 
purtare" dat pe... viață, un 
fel de „împuternicire" la 
purtător care să-l apere de 
critica dreaptă, principială. 
Optică întoarsă cu capul 
în jos, care întărește cuira
sa apărătoare la opinia des
chisă, la critică a celui cu

tat. Nu mi-am schimbat 
niciodată locul de muncă... 
Sigur că mi-a venit greu. 
Dar mi-am dat seama, pînă 
la urmă, că sancțiunea nu 
e o rușine dacă te readuce 
la realitate. Poate că nu-mi 
dădeam seama cum, acope
rit de prestigiu, deveneam 
corect... numai pe jumăta
te. Dar nu poți fi doar pe 
jumătate comunist, așa 
cum nu poți fi om numai 
pe jumătate...

Dacă, citind sau ascultînd 
această confesiune, ne-am 
imagina „cine știe ce !“ 
(așa, cu semnul exclamării) 
am comite o eroare. O e- 
roare care reflectă ea 
însăși faptul că nutrim 
pe undeva părerea că 
un muncitor bun, un 
șef de echipă activ, dina
mizator, nu e pus în dis
cuție cu una, cu două. Ce 
făcuse, așadar, C. M.? Mai 
întîi — în jurul numelui 
său au circulat unele zvo

micii înțelegeri — că nu 
fusese cauzată nici o per
turbare a producției, nu 
se produsese nici un pre
judiciu, așa că... Legea însă 
este lege și ea interzice 
orice asemenea acte în in
cinta întreprinderii.

In ce privește cealaltă' 
„față" a lui Constantin Mi
hai, fața adevărată, trebuie 
spus că e nu numai un 
foarte priceput operator 
chimist, ci și un bun șef 
de echipă, coordonează cu 
pricepere o activitate pro
ductivă cît aproape a unui 
atelier, iar în viața orga
nizației de partid, de sin
dicat, e unul dintre cei 
mai activi participanți- Cu 
adevărat, parcă îți vine să 
te-ntrebi: n-a fost poziția 
adoptată nițeluș cam as
pră?

— Mai întîi am voit să 
protestez. Aveam „apărări". 
In ce privește zvonurile —

nu existau dovezi. Puteam 
să mă apăr, dar...

Dar nu s-a apărat. De 
ce? Pentru că C. Mihai a 
înțeles exact scopul criticii 
și esența exigenței mani
festate. față de el. A con
siderat și. el, ca și tovară
șii săi, că reputația 'de frun
taș obligă. Nu numai că 
ea nu-1 scutește pe om de 
exigență și autoexigență, ci 
îi impune — ca oricui, de 
altfel — pretenții sporite. 
Ochii tuturor sînt țintiți, 
îndeobște, asupra celor care 
întrunesc aprecieri, proiec
toarele atenției colective ii 
luminează din plin. Cum 
să treci cu vederea micile 
umbre, chiar dacă ele, în 
cazul altora, ar fi tratate 
mai cu indulgență?

— Ce fel de fruntaș pu
team să mă consider dacă 
în jurul numelui meu plu
teau zvonuri luate în sea
mă ?

Altfel spus, omul adevă
rat trebuie să fie fruntaș 
în toate: și la locul de 
muncă, și în viața de fa
milie, și în societate. Ni
meni nu are dreptul să-și 
alcătuiască din meritele 
cîștigate la strung ori pe 
tractor; la planșetă ori la 
catedră o haină impermea
bilă lâ opinia exigentă, co
munistă, de dezvăluire a 
lipsurilor. Ci, dimpotrivă. 
„Capitalul" de realizări, 
adunat cu hărnicie, cu 
efort trebuie mereu onorat, 
împrospătat, trebuie necon
tenit însoțit, dublat ca va
loare intrinsecă printr-o 
comportare demnă în toa
te celelalte împrejurări ale 
muncii și vieții, prin do
rința, afirmată de fapte, a 
perfecționării, prin curajul 
de a recunoaște și de a 
lupta împotriva imperfec
țiunii din. tine, și de ală
turi.

Sergiu ANDON

Turismul montan în actualitate
Și in luna noiembrie puteți 

petrece un concediu reconfortant 
în stațiunile balneoclimaterice 
din țară. Hoteluri și vile încăl
zite, restaurante și pensiuni mo
derne, tratamente eficiente, per
sonal medical de specialitate, 
numeroase și variate mijloace 
de agrement, iată numai cîteva 
din punctele de atracție care 
pot face cît mai agreabil con
cediul dv. în această perioadă 
a anului. OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM ȘI ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, ' HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI vă recomandă ur
mătoarele stațiuni balneoclima
terice : Pentru odihnă — Sinaia, 
Predeal, Poiana Brașov, Balva-

nyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, 
Lacu Roșu, Păltiniș, Stîna de 
Vale, Tușnad. Pentru cură bal
neară : Borsec, Căciulata, Geoa- 
giu, Homorod, Mainaș, Rotbav, 
Pucioasa, Sovata, Săcelu, Slănic 
Prahova, Slănic Moldova, Sin- 
giorz, Vîlcele, Tușnad, Eforie 
Nord și Mangalia. Posesorii bi
letelor beneficiază de importan
te reduceri de tarife Ia cazare, 
masă și transport pe C.F.R. și 
I.T.A.

în aceste stațiuni, precum și 
în alte localități sau zone pito
rești din țară, O.J.T.-urile și 
I.T.H.R. București organizează 
excursii pe diferite perioade, 
după preferințele solicitanților.

FAPTULDIVERS
Salvați 
albinele!

Deși de slabă eficientă econo
mică, continuă și astăzi să se 
practice in unele sate din ju
dețele Satu-Mare, Maramureș 
ș.a. stupăritul primitiv, in coș- 
nițe și ciupe, din care stuparii 
extrag mierea. Cum ? După ce, 
in prealabil, omoară (!) albinele 
cu fum de pucioasă. Față in 
fată cu această practică intole
rabilă, ne-am pus întrebarea : 
de ce nu sînt menținute albine
le in viață spre a produce miere 
și în sezonul următor (nemai- 
vorbind de foloasele inzecite pe 
care le aduc pomicultura prin 
polenizare), așa cum procedează 
apicultorii care practică stupă
ritul modern, sistematic, de ce, 
in ultimă instanță, nu le pre
dau celor dispuși să le întrețină 
și pe timpul iernii ? Așteptăm 
răspunsul de la forurile de re
sort.

DIVERSIFICAREA-
un „secret" la îndemîna tuturor

Cele mai multe unități de alimen
tație publică din Galați sint unități 
obișnuite, foarte populare, care ofe
ră mîncăruri ieftine și bune, îndepli- 
nindu-și, în acest fel, cu succes, 
rolul lor social, participînd direct la 
aprovizionarea curentă a populației. 
Cum arată un asemenea local — 
asaltat 14 ore pe zi de cumpără
tori ? „Miorița", de exemplu — res
taurant cochet, cu grădină de vară 
și iarnă — oferă zilnic nu mai pu
țin de 50 de sortimente de produse 
alimentare spebifice bucătăriei loca
le, dar și altor zone din țară. De la 
supe de paste făinoase — 2 lei por
ția — pînă la tochitură moldoveneas
că, făcută cu carne, cu ouă și brînză, 
după vechile rețete nescrise ale ță
ranilor. în cele 50 de feluri de bu
cate predomină legumele crude și 
semiconservate, carnea de pasăre, 
lactatele, orezul, ouăle. Tovarășul 
Tarzan Teodorescu, care conduce 
această unitate (considerat un „Tar
zan" al alimentației gălățene), ne-a 
furnizat cîteva informații sugestive. 
Vînzarea zilnică, vara : peste 40 000 
lei ; producția culinară proprie, în 
raport cu alte vînzări : 52 la sută ; 
rata rentabilității localului : peste 10 
la sută (față de 4, 5 sau 6 în alte 
părți). L-am întrebat pe tov. Teodo
rescu cum a reușit să ajungă la 
acești indicatori care recomandă sin
guri localul. „Prin diversificarea o- 
fertei și adaptarea ei la cerere".

Un răspuns simplu ca „bună ziua". 
In practică însă diversificarea, proble
mă la ordinea zilei pe agenda preo
cupărilor comerțului gălățean, se rea
lizează cu anumite eforturi și aler
gături (după marfă), cu insistență 
pentru cunoașterea preferințelor pu
blicului. Insistențe și eforturi inclu
se însă în preocupările firești ale 
fiecărui lucrător din acest domeniu, 
care nu se mulțumește să stea cu 
mîinile în șolduri așteptînd să-i 
„pice" marfa (orice marfă) de la 
magazia comună... De fapt aceasta 
este cheia succesului.

— Nu știu, spunea același șef de 
unitate, dacă ceea ce vă spun este 
interesant, dar eu mă preocup acum 
(cu o lună în urmă) de însilozări. 
Am și pus la murat, în butoaie, var
ză, pepeni, gogonele, ardei umpluți 
cu varză, rădăcinoase. In total, vreo 
6 tone. Am însilozat și cartofi, ceapă, 
fasole. Nu mai vreau să apelez mereu 
la mărfurile I.L.F.-ului. Mă duc eu 
la C.A.P.-uri, îmi aleg, umblu, dar 
știu că dau clienților mei numai 
marfă bună, pregătită cu mîinile

mele. Mi se pare că e datoria mea 
să procedez așa, fie că primesc, fie 
că nu primesc indicații în acest sens.

O idee bună, pentru o diversifica
re „totală", a avut și Ilie Geică, res
ponsabilul autoservirii „Al—A3" din 
Țiglina I. Plasată între blocuri de 
nefamiliști, autoservirea le oferă 
zilnic acestora nu mal puțin de 30 
de sortimente de preparate culinare. 
Totuși, responsabilul s-a gîndit că 
n-ar fi rău dacă ar primi de la lo
catari și comenzi de mărfuri și mîn
căruri gătite, de pe o zi pe alta. Așa 
că acum localnicii pot veni azi și 
pot spune la local ce-ar dori să mă- 
nînce miine. E o inițiativă mai greu 
de îndeplinit, dar generoasă și po
trivită, cum nu se poate mai bine, 
unui comerț elastic, mobil.

în alimentația publică 
din Galați

— Asemenea unități, profilate spe
cial pentru alimentație, avem în toa
te cartierele orașului — ne spune 
tovarășul Octavian Dobrotă, directo
rul întreprinderii comerciale loca
le. Adică sînt 8 autoserviri și 
5 cantine-restaurant, unde mănîn- 
că zilnic aproape 10 000 de oa
meni, localuri familiale, ospăta
rii. Pentru combinatul siderurgic 
am organizat, în incinta lui, ceva 
special : o „uzină" de alimente com
pusă din carmangerie, patiserie, o 
unitate gospodina și 30 de bufete de 
incintă. Oamenii pot cumpăra la 
prețuri acceptabile tot ceea ce le 
trebuie. Cînd am început să subor
donăm toate acțiunile noasiie co
merciale unuia și aceluiași scop — 
aducerea ofertei cît mai aproape de 
cererea publicului — ne-am dat sea
ma că, depinzînd mereu de alții, prin 
contracte sair înțelegeri curente, nu 
vom putea înainta prea mult. De 
aceea, am trecut hotărit la o vastă 
acțiune de aprovizionare directă și 
la autogospodărire. în pofida apa
rențelor, aprovizionarea directă și 
autogospodărirea nu sînt inițiative 
foarte greu de pus în practică. Noi 
am pornit de la alcătuirea unui co
lectiv de specialiști care nu se ocu
pă de altceva decît de aprovizionare, 
în toate județele țării există unele 
surplusuri de mărfuri, există măr
furi pe care localnicii dintr-un județ

sau altul nu le preferă, dar sînt 
foarte mult căutate la noi. Acest co
lectiv depistează asemenea surse și 
cumpără. Al doilea pas pe care 
l-am făcut, în spiritul indicații
lor date de comitetul județean 
de partid, a fost în direcția auto- 
aprovizionării, adică a preparării 
mărfurilor brute de către noi înșine. 
Astfel, am deschis, cu posibilități 
locale, un șir de ateliere de produc
ție : pentru preparate din carne, 
pentru dulciuri și pațiserie,. pș'nțriț , 
afumat pește. Cît privește legumele, 
le conservă chiar localurile,. cu posi
bilitățile lor. Desigur, dv. știți că și 
în alte orașe s-a procedat așa. La 
noi însă noutatea constă în aceea 
că am dezvoltat atît de mult ase
menea unități, îneît, practic, nu mai 
avem nevoie să cumpărăm nimic de 
la alții. Ne autogospodărim. Tot 
ceea ce se vinde în restaurante, pe 
bază de carne, e realizat la carman
geria noastră. Peștele, de asemenea, 
îl pregătim noi, dulciurile la fel. La 
multe alte sortimente am devenit 
propriul nostru... furnizor, degre- 
vînd în acest fel de multe sarcini 
„industria mare".

Ne-am interesat îndeaproape care 
este efectul economic și social al a- 
cestei inițiative aplicate pe scaiă 
largă și am aflat lucruri foarte in
teresante : preparate bine, legumele 
au depășit ca pondere cantitățile de 
carne consumate în localuri. Iată 
mai exact raportul : la 60 de tone 
de carne consumate într-o lună le 
corespund 70 tone de legume ; din 
totalul vînzărilor zilnice, cel puțin 
50 la sută sînt alimente, multe cum
părate pentru acasă ; în primele 9 
luni din acest an, întreprinderea 
și-a depășit planul la vînzări cu pes
te 2,5 milioane lei !

Desigur, rezultatele sînt bune. Pot 
fi însă și mai bune pentru că nu 
toate unitățile publice din Galați 
sînt organizate și aprovizionate la 
fel de bine, iar în multe locuri ser
virea publicului nu se desfășoară 
tocmai în condițiile cerute de gălă- 
țeni. Am fost însă asigurați că în
treprinderea comercială locală va 
face totul pentru ca experiența bună 
să fie larg răspîndită, iar organiza
țiile de partid vor duce in rîndul 
tuturor lucrătorilor o susținută mun
că de educație îneît buna organizare, 
aprovizionare și servire să devină, 
în scurt timp, cărți de vizită ale tu
turor localurilor rețelei de consum.

Gh. GRAURE

Uneori, între locatari se 
mai ivesc momente de în
cordare, discuții mai aprin
se. De cele mai multe ori 
insă ele sînt depășite, da
torită respectului pe care-1 
purtăm unii altora, convin
gerii că fiecare dintre noi 
trebuie să facă eforturi 
pentru menținerea unei at
mosfere de liniște, a cli
matului de care avem cu 
toții nevoie pentru odihnă.

Sint însă și cazuri cînd 
întreaga colectivitate are de 
suferit din pricina unui 
singur om. care. încâlcind 
normele de conviețuire so
cială, tulbură liniștea ce
lor din jur. Gheorghe 
Scorneică din București, 
str. Nikos Belqianis 1. și-a 
ciștigstî- jrttr-Hn ' interval 
reiată"-' scurt. o '.anumită 
„celebritate" Dfintre .. cbio- 
cațari. „Celebritatea" nu 
i-au adus-o operele sale. 
Dînsul este „pictor foto
graf" dintre cei ce colindă 
satele, oferindu-se să mă
rească și să „coloreze" 
fotografii. „Celebritatea" 
i-a adus-o faptul că a reu
șit să se certe cu toată lu
mea, să facă imposibilă 
viața celor din jur. I-a dat 
în judecată pe toți coloca
tarii. Ce vrea, de fapt, G.S.? 
O spune chiar el, în recla- 
mația adresată comisiei de 
judecată. „Am fost in per
manență victima unor in
terminabile șicane". în ce 
constau aceste „șicane" ? 
Tot el explică, in amă
nunt : „Mi se tot mișcă de 
către vecini dulapul meu 
de bucătărie, scaunele sau 
diverse obiecte7 personale". 
In casa respectivă lo
cuiesc oameni serioși și 
pașnici — Alexandra C. 
este cercetător științific, 
Anastasia D. C. este de
senatoare tehnică, Al
varo R. este inginer — 
care au mare nevoie de

liniște pentru a se o’dihni 
sau pentru a lucra. Cel 
care nu-i lasă este toc
mai... reclamantul, care, 
între două deplasări prin 
țară mai aruncă o calomnie- 
două, o insultă-două, ba le 
mai așterne și pe hirtie

a fost chemată de 23 
de ori în procese, inten
tate pînă la cele mai înal
te foruri juridice, fără să 
obțină decît o singură 
dată, într-o chestiune mi
noră, cîștig de cauză. Dar 
T.G. nu se lasă...

Pe unde 
umbli, Imre?

De la Sofia Dinga din orașul 
Slatina, cartierul Crișan II, blo
cul FB 4 — am primit o scri
soare prin care ne roagă să o 
ajutăm la găsirea soțului său, 
Imre (născut in localitatea Cras- 
na, județul Sălaj), care și-a pă
răsit familia de 9 ani. Din 
a plecat de acasă și nu s-a 
întors. între . timp, fetița 
Margareta, s-a făcut mare, 
elevă în clasa a V-a și _ 
manifestat din nou dorința de 
a-și vedea tatăl. Poate aceste 
rinduri vor contribui la reîntre
girea familiei lor.

1967 
mai 
lor, 
este 
«i-a

(Urmare din pag. I)
și, prin el, organizațiile care îi sint 
subordonate au tras toate învățămin
tele pe care le impun criticile seve
re, dar drepte și constructive adre
sate de secretarul general al parti
dului cu prilejul recentei vizite în 
mai multe întreprinderi reprezenta
tive din municipiul Buzău. Intr-un 
spirit responsabil, autocritic față de 
propria activitate, combătînd menta
litatea de automulțumire, acționăm 
cu toate forțele pentru a valorifica 
superior resursele materiale și fi
nanciare pe care statul ni le-a pus 
la dispoziție. In această ordine de 
idei aș aminti că este foarte adevă
rat cînd spunem că omul învață cît 
trăiește. Este necesar să socotim însă 
tot atît de adevărat și faptul că în
vățămintele pe care le acumulăm 
trebuie să aducă folos, cit mai mult 
folos societății. Așa cum ne-a 
indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt condiții ca, acționînd în spiritul 
recomandărilor făcute la consfătui
rea cu proiectanții privind reducerea 
volumului lucrărilor de construcții 
și economisirea metalului și cimen
tului, să obținem de pe aceleași su
prafețe chiar producții duble. Pentru 
aceasta, încă din prima zi care a 
urmat vizitei de lucru, comitetul ju
dețean de partid a declanșat, în toa
te unitățile economice, cu participa
rea activului de partid, a specialiș
tilor, o vastă acțiune de analiză a 
modului în care sînt utilizate supra
fețele fi capacitățile de producție,

pentru a stabili programe concrete 
de valorificare superioară a lor.

Analizele efectuate conturează de 
pe acum unele concluzii : la între
prinderea de sîrmă și produse din 
sirmă, dezvoltarea cu 10 000 tone pre
văzută la noua trăgătorie de oțel nu 
va mai necesita alte construcții, pro
ducția respectivă urmînd să se rea
lizeze pe spațiile existente, iar la în-

zarea prin autodotare a unei pro
ducții în valoare de 35 milioane 
lei. Este de subliniat faptul că ma
șinile și instalațiile produse „acasă" 
încorporează o concepție tehnică a- 
vansată, contribuind direct la spo
rirea eficienței economice. Dintre 
multele exemple, vom cita presa u- 
nicat de 900 t.f., executată de spe
cialiștii întreprinderii de utilaj teh-

w/S/ ara »
„CELEBR/W"

(dar nu și stima 
concetățenilor)

pentru a le trimite pe la 
diferite foruri. A ajuns 
astfel să fie autor și „e- 
rou“ a nu mai puțin de 5 
dosare la comisia de ju
decată ; a dat în judecată 
I.C.R.A.L.-ul. S.G.L.-ul și 
Consiliul popular al secto
rului 1.

Tot un fel de „sămînță 
de scandal" este și T. 
G. din st.r. Aviator Să- 
nătescu. Familia Apachiții

— Sînt. din păcate, unii 
cetățeni, care șirau făcut 
un obicei din a-și calom
nia vecinii, constata to
varășul maior Cezar Tri- 
fan, șeful serviciului pa
ză și ordine din sec
ția 2 miliție. D. Șerban, 
din str. Someșul Rece 73, 
este autorul a zeci de re- 
clamații și memorii — ul
timul are 34 de pagini. 
Conform legii, noi a-

vem obligația să luăm In 
serios orice sesizare. Le 
cercetăm cu atenție pe 
toate, pentru a stabili a- 
devărul. Aceasta presupu
ne consum de timp din 
partea lucrătorilor noștri, 
a cetățenilor care nu 
o dată se învoiesc de la 
muncă pentru a veni să 
dea declarații. Cînd sesi
zarea este bine intenționa
tă, investiția de energie și 
timp se justifică. Dar nu 
în cazuri ca acelea aminti
te, ce constituie, din pă
cate, cam jumătate din to
talul sesizărilor pe care le 
primim.

— în asemenea cazuri, 
ne spunea tovarășa Gina 
Trașcă, secretara comisiei 
de judecată a consiliului 
popular al sectorului 1, 
ne dăm seama. chiar de 
la început: că în realitate 
reclamantul este cel vino
vat. Firește, nu-i dăm 
dreptate. Cum rămine 
insă cu cei care, în mod 
nejust, au fo®t aduși in 
fața judecății ? Pe unii 
i-am sfătuit ca. la rîndul 
lor. să apeleze la lege pen
tru a-1 pedepsi pe calom
niator. Cei mai multi re
nunță, din simplul motiv 
că o acțiune judecătoreas
că cere timp și efort.

In jurul calomniatorilor, 
ca și al celor calomniați 
nu este vid. Opinia celor ce 
locuiesc în vecinătate, a or
ganismelor obștești poate 
și trebuie să acționeze mai 
ferm pentru a le aduce 
aminte acestor indivizi că 
dreptul de a se adresa ori
cărei instituții nu trebuie 
folosit ca un mijloc de a 
obține meschine satisfacții, 
ci ca un instrument de 
îmbunătățire a climatului 
social.

Rodica ȘERBAN

Poftiți 
la Simand »

Despre uituci s-a mai scris 
nu o dată la rubrica noastră. 
Dăm curs și invitației plutonie
rului Dumitru Goileanu, șeful 
postului de miliție din comuna 
Șimand (Arad), care, vrind-ne- 
vrind, de aproape o lună de zile 
a ajuns in posesia unui balot și 
unui geamantan doldora cu di
verse obiecte de îmbrăcăminte 
uitate in stația C.F.R. și respec
tiv la parcarea auto din raza 
comunei. Cu toate investigațiile 
.tăcute pentru găsirea păgubași
lor, aceștia nu. au apărut. Poate 
acum vor... binevoi să poftească 
la Șimand.

Prevederea 
să fie
înțeleaptă

Om prevăzător. Petru Rusu 
din Codăești-Vaslui a început 
de la o vreme să-și facă depo
zit acasă cu produse agricole 
pentru iarnă. Dar nu cumpărate 
de pe piață sau de la alte uni
tăți specializate, ci de pe unde 
se nimerea. De la șoferul Ion 
Popa, nutrețuri concentrate, sus
trase de acesta de Ia o unitate 
agricolă de stat; din grădina co
operativei agricole Codăești, Zeci 
de kilograme de tomate... Pre
vederea este înțeleaptă numai 
atunci cînd se realizează prin 
mijloace cinstite. Este cazul să-i 
reamintim lui P.R. și altor a- 
matori de chilipiruri că piețele 
orașelor și chioșcurile unităților 
producătoare sînt aprovizionate 
din abundență în aceste zile...

Centrul municipiului Tîrgoviște

sporească aportul de. gîndire tehni
că în această direcție. Este demn de 
reținut că, pentru anul 1976, s-au 
găsit soluții de reducere a importu
rilor cu 17 milioane lei-valută, iar 
în perspectivă s-au conturat, deo
camdată, posibilități pentru înlocui
rea, pină în anul 1980, a unor im
porturi în valoare de peste 50 mi
lioane lei-valută. In acest sens, a-

nițiativelor valoroase, pentru crea
rea unui front larg de acțiune în ve
derea promovării accelerate a pro
gresului tehnic. Potențialul de care 
dispun comisiile inginerilor și teh
nicienilor, cercurile inovatorilor nu 
a fost totdeauna fructificat operativ, 
în mod corespunzător și datorită 
faptului că în mod greșit unele or
ganizații de partid au considerat a-

REALIZAREA INTEGRALĂ A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII
treprinderea de geamuri producția 
Viitoarei secții de ambalaje din sti
clă se va realiza numai pe actualele 
spații. Pe întregul județ a fost iden
tificată o suprafață de 48 000 metri 
pătrați care prin amplasarea unor 
mașini, utilaje și instalații realizate 
prin autoutilare poate asigura anual 
obținerea unei producții globale in
dustriale de 1,5 miliarde Iei.

Gîndirea creatoare, îndrăzneala în 
concepție, competența tehnică iși gă
sesc de asemenea o largă valorifica
re în cadrul acțiunii de realizare 
prin autoutilare a mașinilor, insta
lațiilor și pieselor de schimb nece
sare. Inițiativa „In interesul pro
ducției, să ne fabricăm singuri 
utilajele și piesele de schimb", 
generalizată în întregul județ, s-a 
concretizat anul trecut în reali-

nologic, a cărei eficiență anuală se 
ridică la 5 milioane lei, instalația 
de fabricare a electrodului tubular 
— brevetată ca invenție a unui co
lectiv de la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă — utilajele de 
prelucrare a polietilenei executate 
de întreprinderea de prelucrare 
mase plastice, care dovedesc inepui
zabilele resurse creative ale oameni
lor, atunci cînd printr-o intensă 
muncă politică sînt atrași să parti
cipe cu răspundere și pasiune la 
perfecționarea și modernizarea acti
vității productive.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
date de conducerea partidului, co
mitetul județean de partid a inițiat 
un amplu program de măsuri pen
tru reducerea importurilor, chemînd 
oamenii muncii, specialiștii să-și

preciem eforturile țolectivelor de la 
întreprinderea de garnituri de frînă 
și etanșare Rîmnicu-Sărat, între
prinderea de tîmplărie metalică și 
produse din mase plastice pentru 
construcții. și altele, care au orga
nizat expoziții cu produsele impor
tate și înlocuitorii lor, schimburi de 
experiență, colaborări cu institutele 
de cercetări specializate în domenii
le lor de activitate.

Fără îndoială, rezultatele obținute 
pînă acum puteau fi și mai sub
stanțiale dacă organele și organiza
țiile de partid și, sub îndrumarea 
lor, organizațiile de masă și obștești 
ar fi acționat cu mai multă energie 
și perseverență pentru dinamizarea 
gîndirii creatoare a oamenilor mun
cii, pentru generalizarea rapidă a i-

ceastă problemă ca fiind o atribuție 
exclusivă a sindicatelor.

Viața, experiența ne-au dovedit 
că noul nu-și croiește drum de 
la sine. Tocmai de aceea acționăm 
pentru a determina organizațiile 
noastre de partid să fie primele care 
dovedesc receptivitate și solicitudine 
față de ideile și spiritul novator, 
față de pasiunea cu care mii și mii 
de specialiști, tehnicieni, muncitori 
cu înaltă pregătire profesională iși 
consacră timp și energie, pricepere 
pentru a-și dovedi vocația de promo
tori ai noului ; totodată ele trebuie 
să adopte o atitudine intransigentă 
față de manifestările de comoditate 
și birocratism, spirit conservator, ru
tinier, față de interesele înguste, in
dividualiste, egoiste care, sub o for
mă sau alta — uneori deghizat —

împiedică afirmarea viguroasă și a- 
plicarea unor soluții și propuneri 
judicioase. In această ordine de idei 
se cere să subliniem datoria ce ne 
revine de a ne concentra atenția în 
mult mai mare măsură decît am fă
cut-o pină acum asupra activității 
organizațiilor de partid, a comuniș
tilor care lucrează pe șantierele dq 
investiții, în întreprinderile nou crea
te, în serviciile și birourile tehnice 
de concepție și proiectare ale între
prinderilor, unor instituții, determi- 
nînd orientarea cu prioritate a efor
turilor lor creatoare spre găsirea si 
aplicarea grabnică a unor soluții și 
măsuri care asigură realizarea la 
timp a sarcinilor de producție prin 
introducerea progresului tehnic, ofe
ră o certă eficiență economică.

înfăptuirea sarcinilor deosebite 
care ne revin în cincinalul revolu
ției tehnico-științifice presupune, ca 
o cerință esențială, creșterea și în
tărirea rolului conducător al organi
zațiilor de partid. Exercitarea unui 
control complex și riguros, cu parti
ciparea directă a oamenilor muncii, 
în dubla lor calitate, de producători 
și de proprietari ai mijloacelor de 
producție, constituie o garanție a re
alizării programelor pe care comite
tul județean de partid și le-a sta
bilit în vederea aplicării neabătute 
a indicațiilor și îndrumărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul recentei vizite de lucru în ju
dețul nostru, a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

<«„Tg. Ocna 
de la Galati ♦

numărul lor destul de 
(cel puțin una pe 

lansările navelor con-

Prin 
ridicat 
lună) 
struite la șantierul din Galati 
au devenit oarecum obișnuite. 
Bineînțeles, obișnuite pentru 
acest harnic colectiv de muncă 
și pentru gălățeni. Acum, la in
vitația constructorilor de vapoa
re din Galafi, cea de-a zecea 
lansare efectuată aici în a- 
cest an s-a efectuat în prezen
ta primarului orașului Tg. Ocna. 
De ce tocmai in prezenta sa ? 
Pentru că nava lansată — un 
mineralier de 18 000 tdw — poar
tă numele „Tg. Ocna". Profund 
emoționat de gestul gălățenilor 
și de evenimentul la care a par
ticipat, primarul ne-a declarat: 
„Constituie o mare cinste pen
tru noi faptul că una dintre cele 
mai mari nave fabricate la Ga
lați poartă numele orașului Tg. 
Ocna. Sperăm ca acest minera
lier să poarte pe mările lumii 
deopotrivă faima măiestriei ce
lor ce l-au construit și a hărni
ciei locuitorilor din orașul nos-

recunoaște ?
De la școala de surdo-muți nr. 

2 din Cluj-Napoca a dispărut un 
copii in vîrstă de 6 ani. Avea 
pe pieptul treningului un ecu
son pe care era scris numele : 
Banyai Sandor. Este înalt de 
circa 95 cm, ochi căprui, părul 
castaniu. Cine îl recunoaște este 
rugat să înștiințeze școala din 
Cluj-Napoca, 
51, sau 
Mureș, 
14/13.

strada Gruia nr. 
părinții copilului din Tg. 

strada Săvinești nr.

Rubrică realizată de 
corespondenții „Scînteii'
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OBIECTIVE 
PRIORI TARE 
IN ECONOMIE

Două lucrări a câro'r bună desfășurare în aceste zile necesită o temeinică organizare a muncii. Transportul tuturor cantităților de porumb cules și 
aflat pe cîmp în grămezi — fotografia din stînga, și depozitarea in cele mai bune condiții a știuleților, pe categorii de umiditate — fotografia din 

dreaptaPORUMBUL
Inițiativele bune confirmă că ritmul recoltării ÎNSĂMÎNȚĂRILE. La 28 octombrie mai erau de semănat

și transportului poate fi mai mare
CONSTANȚA Comandamen

tul județean Constanța a indicat tu
turor unităților să-și revadă graficele 
de lucru și să facă o nouă reparti
zare a mijloacelor de transport. în 
citeva zile trebuie să fie cărați 
toți știuleții care mai sint încă 
pe cîmp. Munca este organizată în 
așa fel incit recoltatul și transportul 
să se facă de acum încolo in același 
ritm. în acest scop au fost luate ci
teva măsuri, dintre care menționăm 
înființarea a 21 noi baze de recep
ție volante, cazarea șoferilor in uni
tățile agricole situate la distanțe 
mari de autobaze, îmbunătățirea a- 
provizionării cu carburanți, toate a- 
cestea avînd ca efect creșterea ca
pacității zilnice de transport de la 
10 000 tone la 18 000 tone.

HUNEDOARA: Pe ogoarele 
cooperativelor agricole de producție 
din județul Hunedoara, pînă în sea
ra zilei de 28 octombrie, porumbul 
a fost cules de pe mai mult de 57 
la sută din suprafața cultivată. Pen
tru urgentarea acestei acțiuni — date 
fiind condițiile specifice acestei zo
ne, unde vegetația este mult intîr- 
ziată — la indicația comandamentu
lui județean, în unele cooperative 
s-a trecut la recoltarea porumbului 
cu tulpină și așezarea lui în glugi la 
capetele tarlalelor sau la sediul fer
melor, unde este depănușat. Prin

utilizarea acestei metode s-a ajuns 
la scăderea umidității știuleților pină 
la limita care asigură buna lor de
pozitare și păstrare.

MEHEDINȚI: A?a cum a sta- 
bilit comandamentul județean Me
hedinți, în această săptămină au fost 
luate, o serie de măsuri pentru ur
gentarea recoltării porumbului : con
centrarea tuturor forțelor mecanice 
și manuale pe suprafețele unde po
rumbul a ajuns la maturitate, repar
tizarea precisă a sarcinilor pe ferme 
și formații de lucru, folosirea cit 
mai judicioasă a mijloacelor de 
transport, astfel incit întreaga pro
ducție strînsă să ajungă in aceeași 
zi in spațiile de depozitare. Cum se 
aplică aceste măsuri ? în cele două 
cooperative din comuna Pătulele, 
bunăoară, încă de la primele ore ale 
dimineții de ieri peste 2 800 de coo
peratori acționau in lanurile de po
rumb. „Pentru a se evita orice pier
dere de timp — ne spunea Aurel Fi
lip, secretarul comitetului comunal 
de partid — noi am luat măsura ca 
porumbul recoltat să fie pus direct 
in mijloacele de transport".

în multe unități, viteza ^planificată 
este depășită zilnic cu 10—12 ha.

BRĂILA • Printre măsurile lua
te pe plan local pentru urgentarea 
recoltării porumbului, un loc impor
tant ocupă cele referitoare la folo

sirea cu întreaga capacitate a mij
loacelor mecanizate și a forțelor re
partizate pentru ca viteza zilnică de 
lucru șă fie depășită. în acest sens 
s-au stabilit norme zilnice de lucru, 
a căror respectare este urmărită cu 
rigurozitate. Lucrind în două schim
buri, fiecare combină trebuie să re
colteze zilnic cel puțin 7 hectare cu 
porumb. Prin asemenea măsuri, de la 
o zi la alta se recoltează cu 1 000— 
1 200 hectare în plus, în mai multe 
unități existînd condiții ca recoltatul 
să se încheie în următoarele 2-3 zile.

VRANCEA: înainte de declan
șarea actualei campanii de recoltare, 
în județul Vrancea s-a trecut la ma
terializarea unei inițiative privind 
urgentarea transportului la porumb 
și coceni prin confecționarea unor 
utilaje proprii din materiale recupe
rabile și deșeuri, în prezent, pe ogoa
rele județului sint folosite aproape 
200 de buncăre suspendate și platfor
me transportoare. O singură platfor
mă, de exemplu, poate transporta 
o dată cantitatea dă coceni recoltată 
de pe aproape un hectar. în felul 
acesta, o platformă substituie trei re
morci pe zi, care sint utilizate în alte 
activități. De asemenea, se face eco
nomie de tractoare și carburanți. In 
același timp se urgentează eliberarea 
terenului, efectuarea arăturilor a- 
dinci și pregătirea terenului pentru 
culturile de primăvară.

91 409 ha cu grîu. Sint necesare măsuri pentru executarea grabnică a lucră
rilor de eliberat, arat și pregătit terenul în flux continuu, pentru incheierea in 
cel mult 3—4 zile a însămințărilor pe toate suprafețele planificate. In mod 
deosebit se cere urgentarea acestor lucrări în județele Botoșani, Suceava, 
Neamț, Iași, Vîlcea, Argeș, Gorj și Teleorman, unde sint și cele mai mari 
intîrzieri.

Din cauza timpului nefavorabil, 

recoltarea soiei este întîrziată față de aceeași perioadă a anului trecut. Pînă 
la data de 28 octombrie producția a fost strînsă de pe numai 34 la sută din 
suprafața cultivată in întreprinderile agricole de stat și 54 la sută in coo
perativele agricole. Acum este deosebit de important ca în toate unitățile 
să se treacă cu toate forțele la recoltarea soiei, știut fiind faptul că ploile 
și vintul pot provoca pierderi mari acestei culturi.

RECOLTAREA OREZULUI. La stăncuța 3udetul

RECOLTAREA SOIEI

Brăila, unde este amenajată cea mai mare orezărie din România, anul acesta 
au fost cultivate 4 631 ha cu orez. Pînă la data de 28 octombrie, recolta a fost

In județul Ilfov 
s-a încheiat 

semănatul griului
Joi, 28 octombrie a.c., în ju

dețul Ilfov au fost insămințate 
ultimele suprafețe din cele 
137 824 hectare cultivate cu 
griu în întreprinderile agricole 
de stat, cooperativele agricole 
de producție și institutele de 
cercetare. Astfel, in perioada 
următoare va spori numărul 
forțelor umane și al mijloace
lor mecanice pentru recoltarea 
porumbului și a sfeclei de za
hăr și transportarea recoltei din 
cîmp. (Al. Brad).

strînsă de pe 2 988 hectare. Cu cele 90 de combine aflate la lucru se reali
zează un ritm zilnic de strîngere a recoltei de 220 hectare, iar cu cele 112 
mijloace auto și tractoare cu remorci se transportă zilnic 500—600 de tone. 
Acțiunea de recoltare a orezului trebuie intensificată în toate unitățile agri
cole de stat și cooperatiste cultivatoare, dar mai ales in cele din județele 
Arad, Dolj, Timiș, Ialomița, Olt, Teleorman, unde aceste lucrări sint rămase 
în urmă.

RECOLTAREA Șl INSILOZAREA FURAJE-
Pina acum, întreprinderile agricole de stat au însilozat 95 la sută

din cantitățile de furaje prevăzute, iar cooperativele agricole au realizat, 90 
la sută din plan. Deși cooperativele agricole dintr-o serie de județe — Con
stanța, Tulcea, Brăila, Argeș, Vîlcea, Caraș-Severin, Galați. Iași și altele —- au 
depășit planul de însilozări, în altele nu s-au asigurat decit cantități mici de 
siloz. In cîmp există cantități mari de furaje și îndeosebi coceni de porumb, 
colete și frunze de sfeclă de zahăr, sfeclă și gulii furajere etc. Pentru a preveni 
orice pierderi, orice risipă, trebuie organizată exemplar activitatea formațiilor 
de mecanizatori și cooperatori, astfel încît toate furajele să fie recoltate, trans
portate și depozitate cit mai repede.

În două zile!
Țiraînd seama de evoluția timpului, comandamentul central a 

indicat ca în următoarele două zile să fie încheiate recoltarea 
și depozitarea cartofilor, strugurilor, a tuturor legumelor și fructelor

Printre prioritățile acestor zile — așa cum rezulta și din fotografia de mai 
sus — sint și lucrările de recoltare, decoletare și așezare în grămezi a 
sfeclei de zahăr, precum și transportul imediat al acesteia pentru a fi 

însilozată Foto : S. Cristian

IN PRIMA DECADĂ A LUNII NOIEMBRIE:

Vreme umedă și friguroasă
Meteorologii apre

ciază că în perioada 
imediat următoare 
vremea va fi în ge
neral umedă și se va 
răci îndeosebi în 
nord-estul țării. Chiar 
dacă răcirea nu va fi 
de lungă durată, ea 
constituie un motiv 
în plus pentru inten
sificarea eforturilor 
in vederea stringerii 
grabnice a tuturor 
produselor perisabi
le. a întregii recolte.

O altă precizare : în 
următoarele zile, cerul

va fi mai mult aco
perit în Crișana, Ba
nat, Oltenia, Muntenia 
și Dobrogea. Vor că
dea precipitații sub 
formă de ploaie în 
Moldova, estul Tran
silvaniei și Maramu
reș. Precipitațiile vor 
fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare.

Vintul va prezenta 
intensificări pină la 
50—60 km pe oră în 
sudul și estul țării. 
Temperaturile mini
me vor fi cuprinse

între —5 și +5 grade, 
mai scăzute în depre
siunile intramontane 
din estul Transilva
niei. Temperaturile 
cele mai ridicate, ziua, 
vor atinge valori de 
2—7 grade în nord- 
estul țării și de 6—12 
grade în celelalte 
zone. Vremea umedă 
și friguroasă va ca
racteriza, in ansam
blu, prima decadă a 
lunii noiembrie ; ce
țurile vor persista di
mineața și seara.

STRUGURII. ApicînJ 
măsurile organizatorice întreprinse 
de comandamentul agricol, rccollatul 
strugurilor se încheie, în județul Mu
reș, in cursul zilei de azi — 29 oc
tombrie. Alături de lucrătorii din u- 
nitățile agricole de stat și cooperatorii 
din cele 137 de C.A.P. cu patrimoniu 
.viticol, au. venit în. sprijin elevii și 
studenții, astfel încît ieri, de pildă, 
peste 10 000 de brațe de muncă âu 
fost concentrate la culesul struguri
lor pe ultimele 350 hectare din cele 
peste 4 000 hectare cultivate cu viță 
de vie. La C.A.P. Deaj, Cornești- 
Mureș și Gălățeni, unde au rămas 
cele mai mari suprafețe de recoltat 
(între 12—15 hectare), au fost mobili
zate toate forțele pentru încheierea 
lucrării în termenul stabilit.

La I.A.S. Ostrov, județul Con
stanța, lucrează mii de oameni 
la strînsul strugurilor pentru a 
nu se pierde nici un bob din 
cauza timpului neprielnic. Alături de 
muncitorii unității au venit în aju
tor și elevii Liceului economic din 
Constanța. în fiecare din cele 4 „fer
me",. conduse de către un cadru di
dactic, muncesc formații de lucru 
compuse din cite 160 de elevi.

LEGUMELE. pină ieri’
în județul Ialomița s-au recoltat 5 271 
tone de legume și s-au transportat

ultimele cantități de roșii din cîmp. 
Aceasta datorită faptului că ritmul 
zilnic planificat la recoltare a fost 
depășit în medie cu 600 tone pe zi. 
Acum, forțele sint concentrate la ră- 
dăcinoase și varză, care a fost recol
tată în proporție de 50 la sută. Se 
însilozează cartofii, acțiune prevă
zută să se termine pină duminică, 
31 octombrie. O altă direcție în care 
sint concentrate forțele : semiindus- 
trializarea legumelor și fructelor. La 
complexele de legume și fructe din 
Slobozia, Călărași, Fetești, Țăndărei 
și Lehliu s-au produs 1 644 tone 
de suc de roșii și 45 tone de bulion.

FRUCTELE. Actlunea de 
recoltare a fructelor a intrat și în 
județul Maramureș în faza finală. 
Se recoltează merele de pe ultimele 
suprafețe de livadă, astfel incit pînă 
la sfirșitul săptăminii nici un fruct 
să nu mai rămînă în pomi. Ce anu
me a întreprins comandamentul ju
dețean in acest sens ? A mărit nu
mărul culegătorilor și al sortatorilor 
cu încă aproape 2 000 de elevi și 
studenți, care au fost mobilizați de 
către organizațiile U.T.C. pentru cu
les în livezile I.A.S. de la Seini și 
Băsești. I.L.F. primește zilnic un 
plus de 15 000 lăzi pentru mere de la 
diverse unități din județ, precum și

alte cîteva mii de la Toplița, Tîrgu- 
Secuiesc, I.L.F. Olt. Spațiile de de
pozitare a fructelor au fost supli
mentate la Baia Mare, cu 1 000 metri 
pătrați prin reorganizarea depozite
lor unităților comerciale. De aseme
nea, la Satulung, o clădire a fermei 
a fost transformată în depozit pen
tru mere. Capacitatea de transport 
zilnic a fructelor spre depozite a fost 
mărită la 1 300—1 400 tone.

CARTOFII. Așa după cuin 
ne-a relatat inginerul I. Mănoiu, di
rectorul Direcției județene agricole, 
strinsul și transportul cartofilor de 
pe cîmp s-a incheiat în județul Bra
șov. în prezent continuă cu intensi
tate sortarea celor circa 10 000 tone 
de cartofi adunați sub șoproane și în 
șuri la unele unități agricole din 
Prejmer, Cristian, Codlea, Ghimbav 
etc., unde întîrzierea se 'explică prin 
producțiile mari obținute la hectar. 
Ceea ce se impune acum este ca 
alături de cele 40 mașini de sortat, 
care lucrează fără întrerupere, să fie 
intensificată și sortarea manuală, 
pentru ca în maximum două zile și 
această lucrare să fie încheiată. Po
zitiv este și faptul că planul de li
vrări Ia cartofi către fondul de stat 
a fost îndeplinit pe județ și chiar de
pășit cu 6 000 tone. Se apreciază că 
vor mai putea fi livrate suplimen
tar încă 4 000 tone.

PRODUCȚIA FIZICĂ Realizată ritmic in fiecare 
unitate

Să cistigam limp, să economisim materiale
• SIDERURGIȘTII au produs, în primele două decade ale lunii octom

brie, peste plan, circa 12 500 tone fontă. Aplicind un program eficient de 
măsuri tehnico-economice. întocmit pe baza unor studii de modernizare a 
producției, furnalișlii gălățeni au consemnat,' de la începutul anului. în 
graficele întrecerii o producție suplimentară de peste 90 000 TONE FONTA, 
iar unitățile Centralei siderurgice Hunedoara aproape 85 000 TONE DE 
FONTA.

• 27 500 TONE DE MINEREU au extras peste plan, de la începutul 
anului, MINERII DE LA ILBA (MARAMUREȘ). în aceșt fel, planul la pro
ducția fizică a fost îndeplinit, în 10 luni din acest an, în proporție de 103,46 
la sută, obținîndu-se 1,8 milioane lei economii la prețul de cost.

• O producție fizică suplimentară importantă a obținut în perioada ce 
a trecut din acest an colectivul ÎNTREPRINDERII DE TRACTOARE DIN 
BRAȘOV. Aceasta constă în realizarea a 1 700 TRACTOARE peste prevede
rile planului pe 10 luni și a unui volum sporit de piese de schimb.

• Folosind cu randament sporit potențialul tehnic și uman, numeroase

colective din industria județelor PRAHOVA, DÎMBOVIȚA ȘI BUZĂU au 
livrat suplimentar economiei naționale, în perioada care a trecut de la în
ceputul anului, însemnate cantități de țiței și derivate, oțeluri și laminate, 
utilaje chimice, tehnologice, metalurgice și terasiere, aparataj electric, strun
guri, materiale de construcție, energie electrică, cărbune, țesături, mobilă 
și alte bunuri.

• La ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE REFRACTARE DIN ALBA 
IULIA productivitatea muncii a crescut cu 12 700 lei pe lucrător în perioada 
ce a trecut din acest an. Pe această bază, colectivul unității a îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de producție pe 10 luni ale anului, ' reaiizind 
suplimentar 850 TONE CĂRĂMIZI REFRACTARE, 250 TONE ȘAMOTA ȘI 
1 500 TONE MORTAR REFRACTAR.

• Unitățile economice ale industriei județului COVASNA au realizat și 
livrat sunlimentar economiei naționale 60 670 TONE CĂRBUNE NET, 11345 
METRI CUBI CHERESTEA DE RAȘINOASE, 1 035 HL LAPTE DE CON
SUM și alte produse.

PRODUCTIVITATEA Caam “ *re,buie “
------------------------------------------------------obținem pina la sfirșitul anului
Anul acesta, primul din cincinalul 

ravoluției tehnico-științifice, în jude
țul Argeș productivitatea muncii este 
planificată să crească in industria 
republicană cu 24,2 la sută față de 
anul 1975. în. nouă luni ale acestui 
an, 84,8 la sută din sporul producției 
globale industriale a județului s-a 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii, proporție superioară 
sarcinii de 80 la sută prevăzută în 
cincinalul actual.

O „radiografie" a pîrghiilor de creș
tere a productivității muncii, din 
cuprinsul programelor aplicate în 
unități, relevă că pe primul Ioc în 
județul nostru se situează realizarea 
programului de introducere a tehni
cii noi. In acest an, circa 49,9 la sută 
din sporul productivității muncii se 
va obține pe seama progresului teh
nic. Contribuția acestui factor în une
le întreprinderi este mai mare decit 
această medie. Preocupări sporite pe 
linia introducerii progresului tehnic 
se regăsesc, cu prioritate, in progra
mele de măsuri aparținînd construc
ției de mașini, industriei de prelu
crare a lemnului și industriei ușoare, 
între acestea, se pune accentul pe 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, realizarea unor mașini, utilaje 
și instalații cu randamente superioa
re. Așa, de exemplu, la întreprinde
rea de autoturisme din Pitești s-a 
construit o mașină specială pentru 
operația de eboș la carterul cutiei 
de viteze de la autoturismele „Da- 
cia-1 300“, cu o eficiență economică 
d« peste 700 000 lei anual. în vederea 

mecanizării unor lucrări cu volum 
mai m^re de muncă fizică, moderni
zării și automatizării unor procese 
de producție prin autoutilare au fost 
atrase la acțiune colective largi de 
oameni ai muncii, cadre de specia
liști. Asemenea exemple pot fi vă
zute la Combinatul de lianți din 
Cimpulung, unde s-au obținut suc
cese în mecanizarea transportului.

IN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL ARGEȘ
depozitării și încărcării la morile de 
făină și ciment ; la întreprinderea 
mecanică Muscel — în cazul intro
ducerii în fabricație a procedeului 
de sudare prin rezistență a saboț.i- 
lor de frină : mecanizarea alimentă
rii unor mașini de aplicat adezivi la 
fabrica de placaj din cadrul Combi
natului de prelucrare a lemnului din 
Pitești.

Perfecționarea organizării mun
cii, prin măsurile de îmbunătă
țire a sistemului informațional-de- 
cizional, a metodelor de conducere, 
de programare, lansare și urmărire a 
producției, organizarea ergonomică 
a locurilor de muncă sint alte acțiuni 
din programele înfăptuite în între
prinderi, care, pe ansamblul județu
lui, au o contribuție de 42,8 la sută 
la creșterea productivității muncii. 
Sporuri importante de productivi

tate, prin asemenea acțiuni, se ob
țin la Combinatul de lianți din 
Cimpulung, combinatul de articole 
tehnice din cauciuc, trustul de con
strucții industriale și întreprinderea 
minieră. Dar organizarea superioară 
a producției și a muncii cere, de 
asemenea, utilizarea cit mai bună a 
timpului de lucru, deoarece fiecare 
minut irosit, absențele nemotivate și 

întreruperile în producție influențea
ză negativ nivelul productivității 
muncii. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid, sindicale și de ti
neret din întreprinderi depun efor
turi sporite pentru instaurarea, la 
fiecare loc de muncă, a unei disci
pline care să asigure folosirea cu 
maximă eficiență a potențialului ma
terial și uman. în cadrul preocupă
rilor pentru perfecționarea continuă 
a organizării producției și a muncii 
s-a insistat asupra elaborării unor 
studii cu eficiență sporită, cum ar 
fi : folosirea rațională a capacități
lor de producție, raționalizarea trans
porturilor interne, îmbunătățirea ac
tivității de reparații și întreținere, 
creșterea coeficientului de schim
buri. Asemenea studii au fost elabo
rate și sint în curs de aplicare la 

I.P.M.P.E. Pitești, întreprinderea de 
motoare electrice și întreprinderea 
textilă Pitești.

Promovarea pe scară mai largă a 
progresului tehnic, exploatarea cu 
bune rezultate a echipamentelor teh
nice din dotare, automatizarea și 
mecanizarea producției nu sint posi
bile, cum este cunoscut, decit prin 
calificarea și perfecționarea pregăti
rii profesionale a cadrelor. Numai 
în 1976. spre exemplu, în industria 
județului s-au pregătit și au iptrat 
în producție 8 155 muncitori calificați. 
358 cadre cu pregătire medie și 453 
cu pregătire superioară. Măsurile 
privind calificarea, perfecționarea și 
creșterea îndemînării oamenilor con
tribuie cu 5,8 Ia sută la sporul pla
nificat al productivității muncii in 
primul an al cincinalului.

Ceea ce ne preocupă acum în mod 
deosebit este aplicarea tuturor măsu
rilor stabilite pentru creșterea pro
ductivității muncii, cu atît mai mult 
cu cit rezervele interne sint mari. 
De pildă, la întreprinderea mecani
că Muscel, în trei trimestre, planul 
de producție nu a fost îndeplinit in
tegral, situație întîlnită și la com
binatul petrochimic ; de asemenea, 
există, importante rezerve nefolosite 
in privința valorificării depline a 
fondului de timp de lucru in toate 
unitățile industriale ale județului.

Ing. Nlcolae GHEORGHE 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.

Trimestrul al patrulea derulează 
rapid, pe șantierele de investiții, 
pregătirile pentru incheierea lucră
rilor finale, concretizate în predarea 
către beneficiari a noilor capacități 
de producție și în punerea lor in 
funcțiune. Cum se prezintă situația 
în această privință pe șantierele in
dustriale ale sectorului 3 din Capi
tală ? O analiză recentă întreprinsă 
de Comitetul de partid al sectorului 
pe fiecare șantier evaluează realiza
rea pină acum a peste 75 la sută din 
sarcinile planului anual.

— în perspectiva lunilor care au 
mai rămas pină la sfirșitul anului 
și. mai ales, a timpului mai puțin 
favorabil lucrărilor de construcții, 
bilanțul actual — apreciază tovarășul 
Barbu PETRESCU, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 3 
— nu oferă însă motive de satisfac
ție. Ce-i drept, în prezent, o serie 
de investiții (unele puse parțial in 
funcțiune inainte de termenele pla
nificate) se află în stadii care per
mit să estimăm că, în scurtă vreme, 
vor fi finalizate. Dar, in ciuda celor 
mai optimiste calcule, trebuie să re
cunoaștem, totodată, că alte șantiere 
se confruntă cu numeroase probleme 
care pun încă sub semnul incertitu
dinii înfăptuirea scopului activității 
lor : punerea in funcțiune, la terme
nele prevăzute, a capacităților de 
producție respective.

— Ceea ce interesează acum ar fi 
deci soluțiile propuse pentru rezol
varea lor...

— De pildă, acum pe unele șan
tiere devine tot mai presantă pro
blema montajului utilajelor tehnolo
gice. La întreprinderea ..23 August", 
sau la întreprinderile de pompe, de 
cabluri și materiale electroizolante, 
beneficiarii au reorganizat formațiile 
proprii de muncitori în așa fel incit 
constructorilor li s-au creat condiții 
să-și concentreze forțele aproape ex
clusiv asupra lucrărilor pe care le 
pot executa numai ei. Aceasta va 
permite ca o serie de instalații și 
utilaje tehnologice importante, care 
așteptau de luni de zile pe șantiere, 
să-și ia locul rapid în fluxurile teh
nologice pentru care au fost coman
date. La „Mătasea populară" au sosit 
din import ultimele utilaje ale noii 
capacități de producție puse parțial 
în funcțiune Ia începutul verii. Din 
inițiativa organizației de partid, în 
întreprindere s-au format imediat 
echipe de muncitori, care, lucrind în 
trei schimburi, se străduiesc să scur
teze cit mai mult cu putință timpul 
necesar introducerii lor în circuitul 

productiv. De fapt, în toate între
prinderile care au de realizat inves
tiții în acest an s-au creat colective 
mixte, formate din reprezentanți ai 
constructorului și beneficiarului. De 
citeva luni, secretariatul comitetului 
nostru de partid analizează mersul 
lucrărilor direct pe șantiere, iar co
mitetele de partid din întreprinderi e- 
fectuează analize asemănătoare in 
fiecare zi. Procedindu-se astfel, la 
întreprinderea „23 August", capaci
tățile menite să sporească producția 
de utilaje tehnologice, cu termen de 
finalizare in septembrie a.c., au fost 
puse in funcțiune în cea mai mare 
parte cu trei luni mai devreme, a-

PE ȘANTIERE DIN 
SECTORUL 3 AL CAPITALEI

vansuri similare înregistrîndu-se și 
la investițiile destinate creșterii pro
ducției de locomotive și motoare.

— Și, desigur, asemenea analize 
nu evită nici problemele considerate 
pină acum „insolubile"...

— S-a demonstrat, încă o dată, că 
atunci cind se manifestă spirit de 
inițiativă se găsesc soluții eficiente, 
chiar și pentru cele mai complexe 
probleme. Bunăoară, extinderea ca
pacității de trefilare la rece de la 
întreprinderea de țevi „Republica" a 
fost condiționată, multă vreme, de 
contractarea unor utilaje care, con
form proiectului inițial, urmau să fie 
aduse din import. După o analiză 
amănunțită a situației, efectuată la 
fața locului, cu sprijinul unor spe
cialiști din întreprinderile construc
toare de mașini, a rezultat însă că 
șe poate renunța Ia importul utila
jelor respective. în ciuda complexi
tății lor tehnice deosebite, construc
torii de utilaje tehnologice de la „23 
August" s-au angajat să le asimileze 
intr-un timp record, astfel încît in
vestiția să fie finalizată la termenul 
fixat. De aceeași receptivitate au dat 
dovadă apoi și alte întreprinderi, 
precum „Independența" din Sibiu, 
Î.M.U.C.-București și „Electroputere"- 
Craiova, care n-au ezitat să devină 
coautoare la această inițiativă, a că
rei reușită depinde acum de conju
garea eforturilor lor și de sprijinul pe 
care urmează să-l primească din par
tea I.C.M.-Reșița și I. M. Cugir, soli
citate să execute o serie de suban- 
samble din componența noilor utilaje 
de tras țevi ce vor fi fabricate în țară.

în ultimul timp, trecînd la înfăp
tuirea in practică a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. consacrată proiectării și reali
zării construcțiilor industriale, con
structorii și beneficiarii de investiții 
au propus numeroase soluții de re
ducere a costurilor lor și de scurtare 
a termenelor de execuție. Propune
rile înregistrate în urma acestei ac
țiuni arată că numai prin utilizarea 
mai eficientă a spațiilor productive 
existente volumul construcțiilor noi 
stabilite pentru cincinalul actual va 
putea fi redus cu circa 50 milioane 
lei. în prezent, pe șantierele de in
vestiții, datorită muncii politice sus
ținute desfășurate de organizațiile de 
partid, își croiește făgaș larg o opti
că nouă, caracterizată prin exigență 
și responsabilitate, prin ordine și 
disciplină, prin înțelegerea clară a 
faptului că investițiile trebuie reali
zate necondiționat, că economia na
țională nu permite nicăieri și nimă
nui amînarea punerii in funcțiune a 
capacităților de producție de care ea 
are absolută nevoie. Asemenea exi
gențe sint valabile, firește, și pentru 
furnizorii de utilaje. Din păcate 
însă, unii dintre ei le tratează într-o 
manieră aparte. La întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizolante 
au fost montate, la începutul anului, 
12 instalații de trefilat, dar ele nu 
pot fi puse in funcțiune, deoarece 
furnizorul, întreprinderea „Electroti- 
miș" din Timișoara, le-a livrat fără 
o serie de accesorii, de care nici 
acum, după zeci de intervenții, pare 
a nu-și aduce aminte. întreprinderea 
de casete de radio trebuia să-și spo
rească producția începînd din această 
lună cu circa 20 la sută, prin finali
zarea lucrărilor de dezvoltare începu
te de mai multă vreme. Furnizori, de 
mult restanțieri, ca U.C.R.U.-Bucu- 
rești, U.C.R.U.-Vatra Dornei sau 
I. M. Roman — ca și cind întîrzie- 
rile s-ar putea recupera prin alte... 
întirzieri ! — tărăgănează însă și 
acum trimiterea utilajelor contracta
te. Mai este nevoie să demonstrăm 
cit de păgubitoare sint asemenea 
practici ? Acum, interesul este ca pe 
fiecare șantier să cîștigăm cit mai 
mult timp. Or, este clar că acest dezi
derat major nu poate fi atins decit 
prin conlucrarea perfectă dintre toți 
factorii care concură la realizarea 
noilor capacități de producție ale 
acestui cincinal.

Convorbire realizată de 
Dumitru TIRCOB
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în bogata sa activitate teoretică 
— temelia întregii sale politici, a 
acțiunilor sale practice — Partidul 
Comunist Român acordă a deosebi
tă însemnătate definirii conținutu
lui epocii, caracteristicilor sale 
fundamentale, trăsăturilor și pro
ceselor sale de bază. Experiența 
mișcării muncitorești arată că a- 
ceasta este o problemă de imensă 
însemnătate — nu numai de ordin 
principial, teoretic, ci și practic, în 
lumina adevărului că partidele co
muniste își pot elabora o strategie 
și o tactică juste numai pe baza 
unei aprecieri corecte, exacte a 
cadrului social-istoric, national și 
mondial in care acționează, a 
forțelor de clasă pe plan intern și 
internațional, a raportului dintre ele 
și a perspectivelor evoluției ulte
rioare a acestui raport. Tocmai de 
aceea, descifrarea particularităților 
specifice epocii a constituit întot
deauna și constituie și astăzi o pre
ocupare de prim ordin a partidelor 
comuniste și muncitorești, formea
ză un important subiect al cercetă
rii marxist-leniniste.

La această activitate, P.C.R. și-a 
adus și aduce propria contribuție 
de gîndire creatoare, originală, în 
lumina materialismului dialectic și 
istoric, pe baza analizei științifice 
a trăsăturilor lumii de azi. în do
cumentele congreselor partidului 
nostru, în rapoartele și cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
blematica vieții internaționale se 
deschide, de regulă, cu aprecieri 
asupra trăsăturilor și proceselor 
fundamentale proprii epocii. O deo
sebită contribuție a adus și în a- 
ceastă direcție Congresul al XI-Iea 
al partidului ; Programul P.C.R. 
adoptat de Congres, sintetizînd 
principalele caracteristici ale epo
cii actuale, a arătat că ea este „e- 
poca revoluției socialiste, a trecerii 
de la societatea capitalistă, împăr
țită in clase antagoniste, bazată pe 
exploatare și asuprire socială și na
țională — societate care nu mai co
respunde istoricește noilor forțe de 
producție — la societatea comunistă, 
in care se lichidează exploatarea 
și asuprirea de orice fel și nu mai 
există clase antagoniste. Aceasta 
este epoca lichidării dominației im
perialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, a așezării relațiilor dintre 
state și națiuni pe principii noi, de 
egalitate și respect al independen
ței și suveranității naționale*'.

Aceasta este o apreciere cuprin
zătoare, care pornește cu rigurozi
tate științifică de la realitățile lumii 
contemporane, definind direcțiile 
evoluției, procesele fundamentale 
ale contemporaneității, cit și per
spectivele acestora, deschizînd ast
fel orizonturi clare acțiunii revo
luționare, practicii sociale interne 
și internaționale.

*
Așa cum rezultă din această defi

nire, conținutul principal al epocii 
contemporane îl constituie procesul 
revoluționar de înlocuire a vechii 
societăți capitaliste, perimată isto
ricește, cu socialismul, expresie și 
rezultat al dezvoltării obiective a 
societății omenești pe trepte noi, 
superioare.

Noua epocă a fost inaugurată 
de victoria istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
făurită de masele muncitoare 
din Rusia, în frunte cu Parti
dul Comunist creat și condus de 
Lenin — eveniment de la care vom 
marca peste puține zile împlinirea 
a 59 de ani. Crearea primului stat 
socialist din lume, Uniunea Sovie
tică, a produs o mare breșă în sis
temul mondial capitalist, a stimu
lat lupta de eliberare națională și 
socială a popoarelor de pretutin
deni. în perioada postbelică, socia
lismul a triumfat într-un șir de 
țări din Europa, Asia, America La
tină. Un eveniment de importanță 
istorică l-a constituit victoria revo
luției socialiste în China și crearea 
Republicii Populare Chineze.

Ca urmare a acestor schimbări, 
socialismul s-a transformat într-o 
uriașă forță mondială. Astăzi, țările 
socialiste au ajuns să cuprindă mai 
bine de 30 la sută din întreaga 
populație a planetei și să producă 
aproape 40 la sută din producția 
mondială de bunuri materiale, re- 
prezentînd o considerabilă forță 
economică, politică, militară, ideo
logică.

In concepția P.C.R., creșterea 
continuă a forțelor socialismului are 
un rol determinant pentru întreaga 
evoluție a lumii — și tocmai de 

aceea orice contribuție la întărirea 
acestor forțe este un aport la sti
mularea proceselor progresiste ale 
contemporaneității. în acest sens, 
după cum este bine cunoscut, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat în diferite rînduri că re
zultatele obținute de țările so
cialiste în făurirea vieții noi au 
o profundă semnificație Interna
țională ; cu cit fiecare țară socia
listă obține realizări mai importan
te — în creșterea potențialului său 
material și spiritual, in ridicarea 
nivelului de trai al maselor largi, 
în dezvoltarea democrației socialis
te — cu atit mai mult sporesc forța 
socialismului, prestigiul și influența 
sa în lume.

Tocmai pornind de la răspun
derea națională, față de pro
priul popor, și, totodată, de la 
semnificația Internațională a suc
ceselor obținute în edificarea noii 
orînduiri, Partidul Comunist Ro
mân a concentrat eforturile celor 
ce muncesc din patria noastră 
spre accelerarea ritmurilor de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii, semnificativ în acest sens 
fiind faptul că in 25 de ani 
producția industrială a țării a cres
cut de peste 30 de ori. O deosebită 
contribuție la cauza generală a soPROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DESPRE CONJINUTULEPOCH CON WORANE
cialismului va aduce înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, care, deschi
zînd strălucite perspective poporu
lui român, va demonstra practic 
cum, angajîndu-se ferm pe calea 
socialismului, o țară atit de slab 
dezvoltată, cum era România în 
trecut, se poate ridica într-un răs
timp istoric deosebit de scurt în 
rir.dul statelor avansate ale lumii, 
asigurînd un înalt nivel de bună
stare și civilizație pentru întregul 
popor.

Totodată — în lumina faptului că 
la creșterea influenței socialismulpi 
contribuie realizările obținute în 
toate sferele vieții sociale — se 
evidențiază și mai pregnant impor
tanța internațională a eforturilor 
P.C.R. pe plan moral-educafiv, 
pentru formarea omului nou, 
pentru Înfăptuirea principiilor Co
dului etic — într-un contrast atît 
de pronunțat cu agravarea feno
menelor de criză morală din socie
tatea capitalistă contemporană.

înrîurirea socialismului asupra 
cursului evenimentelor internațio
nale nu se limitează, desigur, la 
realizările obținute pe plan intern, 
în zilele noastre are o uriașă in
fluență asupra dezvoltării mon
diale întreaga politică externi dusă 
de țările socialiste, ca reazem de 
nădejde al aspirațiilor de pace și 
progres ale tuturor popoarelor. în 
acest cadru se cuvine relevată ac
tivitatea internațională neobosită, 
deosebit de bogată, de dinamică a 
României socialiste, multiplele sale 
acțiuni în lupta pentru pace și 
colaborare internațională, pentru 
eliberarea națională și socială a 
popoarelor, pentru democrație și 
progres.

Totodată, P.C.R. subliniază marea 
însemnătate a relațiilor interna
ționale de tip nou dintre țările so
cialiste, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar — relații de co
laborare liber consimțită și rodnică, 
în totală și organică opoziție cu 
raporturile de dominație și spoliere 
proprii imperialismului.

Pornind de la faptul că < astăzi 
capacitatea țărilor socialiste’ de a’ 
înriuri mersul dezvoltării istorice 
este considerabilă, P.C.R. subli
niază că această capacitate va creș
te cu atit mai mult cu cit se va 

Intări unitatea lor. în deplină con
formitate cu acest deziderat. Româ
nia acționează cu neabătută con
secvență pentru promovarea cauzei 
unității, înfăptuiește, ca un prin
cipiu cardinal al activității sale 
internaționale, o politică activă de 
continuă adincire a prieteniei fră
țești și colaborării multilaterale cu 
toate țările socialiste. „Acționăm 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de colaborare cu țările so
cialiste, pentru întărirea unită
ții lor — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pornind de la faptul 
că aceasta reprezintă o necesitate 
pentru afirmarea forței și prestigiu
lui socialismului in lume".

Creșterea forței de atracție a so
cialismului este învederată de fap
tul că tot mai numeroase forțe po
litice și state, îndeosebi țări in 
curs de dezvoltare, își manifes
tă opțiunea pentru socialism, 
ca o necesitate obiectivă a pro
gresului lor economic și social.

Una din caracteristicile cele mai 
semnificative ale epocii contempo
rane, pe care Programul Partidu
lui Comunist Român a relevat-o pe 
larg, constă tocmai în afirmarea 
de către un mare număr de 
țări a voinței de a realiza pre

faceri social-economice și poli
tice adinei, structurale, de a 
înainta pe căi socialiste de evo
luție. în capitolul intitulat „Tre
cerea a noi popoare, în viitor, pe 
calea socialismului și comunismu
lui", Programul partidului relevă 
tccmai diversitatea căilor și varie
tatea particularităților acestui pro
ces — concomitent cu necesitatea 
înfăptuirii cerințelor legilor gene
rale ale edificării socialismului, in 
formele particulare pe care le îm
bracă aceste legi, potrivit condiții
lor istorice ale fiecărei țări.

4r
Precizarea, în cadrul definirii 

epocii de către Programul P.C.R. ca 
„epocă a lichidării dominației im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste", este de o deosebită impor
tanță pentru înțelegerea și apre
cierea corectă a rolului mișcărilor 
de eliberare națională, a luptei po
poarelor pentru dreptul de a fi li
bere și stăpine pe destinele lor.

Destrămarea in ansamblu a sis
temului colonial al imperialismului 
este pregnant ilustrată de faptul că, 
spre deosebire de situația din anul 
1919, cînd 72 la sută din teritoriul 
și aproximativ două treimi din 
populația globului se aflau sub do
minația colonială și neocolonială, 
în prezent, la ordinea zilei se află 
lichidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului din Africa australă. 
Acesta a fost rodul unor lupte 
grele, îndelungate, pline de sacrifi
cii, purtate de popoare, în condițiile 
noului raport de forțe, pentru afir
marea ființei naționale și scutura
rea asupririi străine.

P.C.R. apreciază că lichidarea sis
temului colonial al imperialismului 
a constituit și constituie un uriaș 
proces revoluționar, al doilea ca 
importanță istorică după formarea 
sistemului mondial socialist, forțele 
socialismului și ale mișcării de 
eliberare națională fiind într-o 
legătură organică, de sprijin și in- 
tercondiționare reciprocă. Se poate 
aprecia că partidul nostru și-a adus 
întreaga contribuție posibilă la dez
voltarea acestui proces — fiind bine 
cunoscute solidaritatea activă, mili
tantă, formele de ajutor concret 
acordat mișcărilor de eliberare na
țională pe multiple planuri, inclu
siv sprijinul diplomatic și ac
țiunile în cadrul organizațiilor 
internaționale. (Chiar în aceste Zile, 
acțiunile la O.N.U. pentru Iichi- 

darea rînduielilor colonialiste și 
rasiste in Namibia, Rhodesia, 
Africa de Sud).

O deosebită importanță acordă 
partidul nostru — așa cum au 
subliniat Congresele IX, X și XI — 
dezvoltării multilaterale a legături
lor României socialiste cu noile 
state independente. Importanța 
acestor legături în contextul proce
selor majore ale epocii contempo
rane decurge din faptul că — prin 
lupta lor pentru consolidarea 
independenței, prin angajarea pe 
calea lichidării subdezvoltării moș
tenite de la trecutul colonial, prin 
rolul crescînd pe care îl exercită 
in viața internațională, în lupta 
pentru pace și înțelegere interna
țională — cele circa 100 de noi state 
Independente, apărute pe ruinele 
colonialismului, constituie o puter
nică forță revoluționară — parte 
integrantă a uriașului front antiim- 
perialist. în același context se cu
vine subliniat rolul crescînd pe 
arena internațională al țărilor mici 
și mijlocii, al țărilor nealiniate, in 
covîrșitoarea lor majoritate țări in 
curs de dezvoltare, care reprezintă 
o importantă forță progresistă a 
epocii noastre prin activitatea pe 
care o desfășoară în favoarea de
mocratizării relațiilor internaționale, 

lichidării subdezvoltării, întăririi 
păcii și securității internaționale.

Dezvoltarea multilaterală a ra
porturilor economice și politice din
tre România socialistă și aceste 
state — la care, după cum se știe, 
o importanță determinantă au exer
citat vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-un mare număr din 
aceste țări de pe toate continentele, 
ca și contactele avute în țara noas
tră cu lideri ai acestora — poate fi 
înțeleasă astfel ca răspunzînd nu 
numai unor interese bilaterale, ci 
și, concomitent, ca o contribuție 
activă și un factor de întărire a 
legăturilor dintre forțele socialis
mului și marea mișcare a popoare
lor pentru dezvoltare independentă, 
împletirea acestor forțe avînd o 
importanță covîrșitoare pentru în
treaga evoluție a lumii contem
porane.

Forța și vigoarea cu care po
poarele de pe toate meridianele se 
ridică în afirmarea ființei lor na
ționale, a drepturilor lor sacre de 
a se dezvolta liber, de sine stătător, 
învederează că, departe de a-și fi 
epuizat rolul istoric, națiunea, sta
tul național reprezintă în continua
re o importantă forță motrice a 
progresului societății contempora
ne. De aceea, înțelegerea aprofun
dată a rolului progresist al națiu
nii, relevat după cum se știe în 
mod pregnant de partidul nostru, 
are o deosebită însemnătate pentru 
aprecierea principalelor forțe și 
pîrghii a căror acțiune a modelat 
și modelează trăsăturile epocii ac
tuale.

★
Definirea dată conținutului epo

cii de Programul partidului per
mite, totodată, înțelegerea rolului 
forțelor sociale progresiste, epoca 
noastră prezeniînd ca o caracteris
tică esențială creșterea și afirma
rea pe planul diferitelor țări, ca și 
pe arena mondială, a forțelor revo
luționare și democratice.

în acest cadru, partidul nostru 
subliniază importanța luptei clasei 
muncitoare, care, avînd rolul prin
cipal în dezvoltarea producției de 
bunuri materiale și fiind vital inte
resată in abolirea exploatării și a- 
supririi, se manifestă drept cea mai 
însemnată forță socială a procesu
lui revoluționar mondial. Marile 
mișcări greviste și lupte sociale 
din ultimul timp din Italia, Fran
ța, Spania, Japonia și numeroase 

alte țări capitaliste ilustrează preg
nant forța combativă a clasei mun
citoare, a organizațiilor sale politi
ce și profesionale.

în conducerea luptelor pentru 
promovarea intereselor vitale și îm
plinirea aspirațiilor înaintate ale 
omenirii, un rol primordial revine 
partidelor comuniste și muncito
rești ; militînd ferm pentru intere
sele vitale ale maselor muncitoare, 
ale întregii națiuni, elaborîndu-și 
politica potrivit condițiilor concre
te în care-și desfășoară activitatea, 
ele și-au sporit considerabil influ
ența în mase. Forța mișcării co
muniste internaționale este înve
derată de faptul că astăzi ea cu
prinde zeci și zeci de milioane de 
comuniști și simpatizanți. într-o 
serie de țări — ca Italia, Franța, 
Spania, Portugalia, Japonia. Fin
landa și altele — partidele co
muniste reprezintă forțe de bază 
ale vieții politice, de care depinde, 
într-o mare măsură, întreaga evo
luție socială.

Manifestindu-și solidaritatea acti
vă cu lupta partidelor comuniste 
și dezvoltînd continuu relațiile de 
colaborare cu acestea, partidul nos
tru a subliniat că un important 
factor al întăririi politfco-organiza- 
torice a partidelor ca și a influen

ței mișcării comuniste în ansamblu 
îl constituie ‘promovarea raporturi
lor reciproce bazate pe principiile 
matxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. Conferința 
partidelor comunisto și muncito
rești din Europa a ilustrat puterni
ca afirmare în relațiile dintre parti
de a acestor principii de egalitate, 
autonomie in elaborarea liniei po
litice și strategice, neamestec 
în treburile interne, solidaritate 
și întrajutorare, în spiritul stimei 
șl respectului reciproc. Partidul 
nostru a subliniat că înfăptuirea 
neabătută a acestor principii cre
ează premisele unei unități și soli
darități noi in mișcarea comunistă, 
incomparabil mal puternică și mai 
eficace ; tocmai de aceea, activita
tea desfășurată in mod consecvent 
și cu perseverență de P.C.R. pen
tru deplina afirmare a acestor prin
cipii răspunde cerințelor majore 
ale dezvoltării mișcării comuniste 
internaționale, ale unității și coe
ziunii ei, ale creșterii capacității 
partidelor comuniste de a influența 
procesele dezvoltării sociale pe 
plan național și mondial.

Pornind de la rolul pe care-1 
ocupă in ansamblul forțelor pro
gresiste contemporane, P.C.R. acor
dă atenție dezvoltării relațiilor cu 
partidele socialiste și social-dcmo- 
crate. Firește, între partidele co
muniste și alte partide muncitorești 
sau formațiuni politice de stingă 
există deosebiri de ordin ideologic 
și politic ; dar aceasta nu trebuie 
să constituie o piedică în calea co
laborării și realizării unității de 
acțiune, în vederea promovării cau
zei democrației și progresului.

în general, așa cum a subliniat cu 
claritate Congresul al XI-lea, parti
dul nostru concepe problemele sis
temului de relații, ale unității și 
colaborării într-o viziune largă, 
pornind de la faptul că alături 
de clasa muncitoare acționează, 
in fiecare țară, forțe democra
tice șl progresiste tot mai largi — 
țărănimea, intelectualitatea, pătu
rile mijlocii, masele largi de femei, 
tineretul, pături patriotice ale ar
matei, alte clase și pături sociale, 
diferitele mișcări democratice și 
progresiste, personalități de cele 
mai diverse convingeri și orientări 
politice, filozofice și religioase, care 
se disting printr-o orientare lucidă 
în problemele păcii și ale viitoru

lui omenirii, se pronunță pentru 
transformări și Înnoiri sociale.

Fenomenele actuale din țările oc
cidentale dovedesc că — așa cum 
s-a arătat în documentele Congre
sului al XI-lea — capitalismul a in
trat intr-o nouă fază a crizei sale 
generale, care cuprinde toate sfe
rele vieții sociale. Prezintă un deo
sebit interes, din acest punct de 
vedere, implicațiile ample pe plan 
economico-social ale revoluției teh- 
nico-științifice ; în timp ce în so
cietatea socialistă — așa cum do
vedește însăși experiența țării noas
tre, a actualului „cincinal al revo
luției tehnico-ștlințiflce" — intro
ducerea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii joacă un rol de
terminant în făurirea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a noii orin- 
duirl, în țările capitaliste se înre
gistrează stagnări ale forțelor de 
producție, fenomene de recesiune, 
care adîncesc contradicțiile proprii 
orînduirii bazate pe exploatare.^ Ac
tuala criză mondială, marcată de 
puternice convulsii economice, poli
tice și sociale, de fenomenele crizei 
de materii prime, energie, valutar- 
financiare, de inflație și șomaj cro
nic, pune și mai puternic în eviden
ță caracterul său Istoricește depășit. 
(Stadiul actual al capitalismului va 

forma obiectul următoarei consulta
ții pe care o va publica ziarul nos
tru in sprijinul cursurilor de „So
cialism. științific și problemele dez
voltării economico-sociale a Româ
niei").

*
Concluzia pe care o pun in 

evidență definiția cuprinsă în 
Programul partidului, analiza pro
ceselor și fenomenelor noi ale 
lumii contemporane, a forțelor 
motrice care le-au determinat 
este aceea că în epoca noas
tră capitalismul cunoaște un pro
ces de continuă slăbire, in timp ce 
forțele socialismului, ale progresu
lui și păcii se întăresc necontenit, 
superioritatea acestora în raportul 
mondial de forțe tinzind să se ac
centueze. Din această situație nouă 
și din tendințele ei de evoluție 
partidul nostru a tras concluzia că 
sint create premisele pentru ca pro
blemele majore ce confruntă ome
nirea să fie rezolvate într-un mod 
nou, în concordanță cu interesele 
popoarelor, ale cauzei progresului 
și păcii.

Viața a confirmat și confirmă a- 
ceste aprecieri ; tocmai datorită 
raportului de forțe existent pe are
na internațională au suferit eșecuri 
repetatele încercări ale imperialis
mului de a stăvili lupta de elibera
re a popoarelor. Exemplul Vietna
mului, al celorlalte popoare indo- 
chineze a arătat în mod edificator 
că în zilele noastre nu există forțe 
în lume în stare să îngenuncheze 
un popor ferm hotărît să-și apere 
libertatea și independența națională 
și care se bucură de solidaritatea 
uriașelor forțe mondiale ale păcii 
și socialismului.

La fel. evoluția vieții interna
ționale a confirmat aprecierea că 
în condițiile noi, specifice, ale 
epocii se poate realiza înfrînarea 
politicii de forță și încordare. Așa 
cum se știe, ca rezultat al muta
țiilor intervenite în raportul de 
forțe, al luptei hotărîte a popoare
lor, în viața internațională s-a 
conturat noul curs spre destindere 
și colaborare, care își găsește ex
presia în procesul de normalizare 
a. relațiilor dintre state, grav afec
tate de „războiul rece", in dezvol
tarea schimburilor economice și 
culturale intre țări cu orînduiri so
ciale diferite. O importantă deose
bită au avut în acest sens Conferin

ța general-europeană și încheierea 
ei cu succes prin semnarea Actului 
final de la Helsinki, care a con
sacrat principiile fundamentale și 
modalitățile concrete de făurire a 
unor relații noi, de securitate și 
cooperare pe continent — pentru 
care România a militat și militează 
cu consecventă neabătută. în ace
lași timp, așa cum s-a arătat deose
bit de stăruitor în documentele 
partidului, în cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, noul curs 
este încă fragil, ceea ce impune in 
mod imperios eforturile susținute 
ale statelor și popoarelor pentru 
consolidarea și adinei rea lui.

Pornind de la aprecierea carac
teristicilor epocii, de la schimbările 
produse in lume și avîntul forțe
lor progresiste, partidul nostru a- 
preciază — și își materializează 
aprecierea în politica pe care o în
făptuiește — că în prezent a de
venit posibil să se realizeze regle
mentarea pe căi politice, pașnice a 
problemelor și diferendelor inter
naționale, să se asigure stingerea 
conflictelor existente, să se deter
mine oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării — programul 
măsurilor de dezarmare adoptate 
de Congresul al XI-lea distingîn- 
du-se prin caracterul său realist și 
cuprinzător — să se împiedice a- 
runcarea omenirii într-o nouă con
flagrație, să se elimine războiul din 
viața societății.

Ca o sinteză a concluziilor de- 
curgînd din analiza epocii contem
porane și, în același timp, ca o ex
presie a conținutului acesteia, 
partidul nostru relevă necesitatea 
edificării unei noi ordini economice 
și politice internaționale. Aceasta a 
devenit posibilă tocmai în condițiile 
specifice ale epocii actuale, în- 
scriindu-se ca o problemă cardi
nală. de soluționarea căreia depind 
în cel mai înalt grad pacea și pro
gresul întregii umanități. în con
cepția partidului nostru, o aseme
nea ordine presupune lichidarea cu 
desăvîrșire a politicii de inegali
tate, dominație și asuprire a unor 
popoare de către altele, instaurarea 
unor noi relații, întemeiate pe depli
na egalitate în drepturi între toate 
națiunile, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn deplin 
pe bogățiile naționale, de a-și alege 
liber calea dezvoltării economico- 
sociale, fără nici un amestec din 
afară, lichidarea subdezvoltării, a 
decalajelor dintre state, crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor popoarelor. Nu 
încape îndoială că procesul edifică-, 
rii unei r.oi ordini economico-poli- 
tice mondiale va căpăta o tot mai 
mare pondere în ansamblul proble
melor majore ale epocii contempo
rane, reflectînd tocmai caracterul 
ineluctabil ai mersului înainte al 
omenirii.

Desigur, relevîndu-se avîntul for
țelor înaintate ale lumii contempo
rane, nu se poate ignora nici un 
moment existența forțelor imperia
liste, reacționare și nici faptul că 
imperialismul dispune încă de un 
considerabil potențial material și 
militar, cu ajutorul căruia tinde 
să-și mențină și să-și consolideze 
dominația. Tocmai aceasta reclamă 
din partea forțelor înaintate o ne
slăbită vigilență.

Chezășia înfăptuirii aspirațiilor 
fundamentale ale popoarelor con
stă în unitatea lor. Unirea în
tr-un singur torent a tuturor for
țelor revoluționare și curentelor 
progresiste ale contemporaneității 
se impune ca o necesitate obiectivă 
a mersului înainte al omenirii. „So
luționarea in spiritul păcii și liber
tății popoarelor a marilor probleme 
internaționale ale epocii noastre, 
desfășurarea cu succes a luptei îm
potriva politicii imperialiste de for
ță și dictat, de amestec în treburile 
interne — relevă secretarul general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — impun unitatea de 
acțiune a tuturor țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste. Viața demonstrează că, ac- 
ționînd unite, aceste forțe pot obți
ne victoria în lupta cu forțele răz
boiului și asupririi imperialiste, pot 
asigura înfăptuirea unei lumi a 
păcii și colaborării".

Este obiectivul măreț la a cărui 
Înfăptuire poporul nostru își aduce 
Întreaga contribuție — sub condu
cerea partidului și înfăptuind poli
tica partidului.

V. ALEXANDRESCU

Intrate In tradiția vieții 
noastre artistice, expozițiile 
trienale de arte decorative 
au darul să demonstreze, 
în primul rînd, din partea 
artiștilor, stăpinirea limba
jului, a tehnicilor atît de 
variate pe care le includ 
aceste arte. Expoziția din 
acest an prezintă și ea o 
gamă extrem de largă de 
preocupări : de la tapiserie 
la ceramică, de la impri
meuri la cele mai variate 
forme de sticlă, de la pro
iectarea unor prototipuri de 
mașini și unelte pentru in
dustrie la bijuterii, de la 
sculptura mică în lemn 
sau metal la corpuri de 
iluminat, de la legături 
In piele la păpuși. Ex
poziția demonstrează că, din 
punctul de vedere al func
ționalității sociale, al uti
lității sociale, artele decora
tive dețin un rol de cea mai 
mare importanță. Ele reali
zează o mai solidă legătură 
a creației cu viața și a 
produsului artistic cu pu
blicul, legătură favorizată 
de schimbările radicale a- 
duse de civilizația contem
porană, de dezvoltarea ar
hitecturii și urbanismului 
modern. Semnificativ este, 
de asemenea, faptul că, la 
fel ca și în trienala de sce
nografie deschisă în vara 
acestui an. lucrările studen
ților Institutului de arte 
plastice sînt prezentate a- 
îături de acelea ale unor 
artiști consacrați, organiza
torii demonstrînd prin a- 
ceasta că și artele decorati
ve nu pot fi explicate fără 
o raportare la tradiția pe 
care o continuă sau o de
pășesc. Sublinierea conti
nuității ilustrate prin arta 
studenților, a orientării a- 
cesteia — imprimată și de

programele de învățămînt 
— către proiectarea unor 
forme industriale frumoase, 
cu maximum de utilitate, 
este esențială in conturarea 
profilului specific, a preo
cupărilor celor mai actua
le din domeniul artelor de
corative, subliniate expresiv 
de trienală.

Tematic, expoziția de la 
Dalles demonstrează o dată 
mai mult posibilitatea ar
telor. decorative de a recep
ta și veni în întimpinarea 
unor elemente dintre cele

mii străbuni" au constituit 
pentru Elena Hasche Mari
nescu prilejul conturării e- 
figiilor de mare noblețe ale 
lui Decebal și Burebista, 
care, asociate unor texturi 
variate, intr-o cromatică 
sobră, punctată de vioiciu
nea țesăturilor populare, 
dobîndește rezonanțe de 
cintec aspru și profund a- 
dresat pămintului românesc. 
Tot de mari dimensiuni, 
tapiseria Șerbanei Dragoes- 
cu ilustrează, intr-un an
samblu de mare frumusețe

Badea) sau poate lua forma 
unor delicate șl grațioase 
structuri florale (la Ioana 
Șetran). în ambele cazuri, 
cu alte mijloace, artiștii de
coratori au demonstrat că 
deși multiplicarea la scară 
industrială este posibilă, nu 
stricta programare cantita
tivă este aceea care asigură 
calitatea lucrărilor.

Folosirea pe scară tot 
mai largă a artelor decora
tive în crearea unor mari 
ansambluri ambientale a 
dus la deosebita dezvoltare

Trienala de arte decorative
mai caracteristice modulul 
de viață contemporan, de a 
oferi premisele unei arte a 
marilor elanuri constructi
ve, patriotice. Tapiseria, de 
pildă, își demonstrează 
o dată mai mult vo
cația socială. Și nu ne re
ferim atit la funcționalitate, 
cit la dorința creatorilor de 
a exprima, cu ajutorul firu
lui colorat, teme inspirate 
din istoria poporului nostru. 
Aurelia Ghiață, de exemplu, 
într-o tapiserie a cărei cro
matică o amintește pe a- 
ceea a frescelor medievale, 
a evocat figura lui Ștefan 
cel Mare, Ileana Balotă, 
Teodora și Ion Stendl, Lia
na Șaru, Anna Tamăs au 
retrasat. în tapiserii de di
mensiuni monumentale, în 
ansambluri de o coerență 
organică, convingătoare, fi
gura lui Mihai Viteazul, mo
mente ale luptelor lui. „Pri

a stilizării, originile dacice 
și romane ale poporului 
nostru.

De asemenea, fidelă unei 
bune tradiții, tapiseria își 
propune să încălzească pe
reții unor mari instituții 
publice sau pe aceia ai lo
cuințelor moderne. Graziela 
Stoichiță, Maria Blendea, 
Lucreția Pacea, Cela Grigo- 
raș Neamțu, Vintilă Mihă- 
iescu, Simona Pia Costescu, 
Carmen Gabriela Groza 
(pentru a aminti doar cițiva 
expozanți) și-au aflat in 
această direcție un fertil te
ren de manifestare.

Un meșteșug la fel de 
tradițional ca și tapiseria 
ceramica — ne-o demon
strează actuala expoziție — 
poate fi o tehnică artistică 
modernă cu nelimitate po
sibilități de expresie. Ea 
poate fi deopotrivă sculptu
ră (în lucrările lui Costel

a designului — un domeniu 
în care genurile încep să se 
contopească, să se confrun
te. Și, desigur, nu este în- 
tîmplător faptul că tocmai 
lucrările viitorilor artiști, 
ale studenților, se îndreap
tă cu precădere spre acest 
domeniu in care-și vor adu
ce o contribuție substanția
lă. Moduli! pentru pereți 
despărțitori (contract CE- 
SAROM), realizați de stu
denta Maria Salgian (prof 
V. Celmare), ansamblu) 
pentru montaj-film, de stu
dentul Al. Preiss, scaunul 
pentru mecanicii de locomo
tivă diesel-electrică (proto
tip în poliester și metal, de 
studentul Cezar Șuteu). mo
bilierul polifuncțional pen
tru copii, de studenta Alina 
Constantinescu, demon
strează o dată mai mult pu
terea artei decorative de a 
umaniza mediul, de a rea-

liza o armonioasă și nece
sară fuziune intre creație 
și gîndirea timpului nostru, 
îndreptarea acestor impor
tante forțe artistice „în for
mare" in direcția unei acti
vități aplicative, care să 
răspundă cît mai deplin ce
rințelor societății noastre, 
este vizibilă și in numeroa
sele servicii de sticlă (stu
denții atelierului condus de 
Zoe Băicoianu și Marcel 
Brici), in serviciile și va
sele de ceramică (atelierul 
profesorilor D. Volcu și 
Romeo Voinescu) sau în 
metrajele realizate tot în 
atelierele institutului.

Arta celor mai buni din
tre artiștii decoratori (nu
mărul lor fiind foarte 
mare este greu să-i men
ționăm pe toți) este o artă 
al cărei farmec stă de mul
te ori in rostirea simplă, in 
filtrarea discretă a emoției. 
Imprimeurile create de 
Ruth Prato, Constanța Ni- 
culescu Buzău, Geta Vișan, 
Ileana Dăscălescu, formele 
decorative din sticlă reali
zate de Dionisie Popa și 
Dan Băncilă. legăturile în 
piele ale Ellei Cancicov, 
corpurile de iluminat pro
iectate de Dumitru Florian, 
I. Aszalos Georgescu, biju
teriile lui Gheorghe Liviu 
sau State Minea Marin, pă
pușile Corneliei Bartolomeu 
readuc în atenția spectato
rilor obiecte de reală cali
tate artistică. Trienala de 
arte decorative oferă astfel 
expozanților posibilitatea u- 
nei confruntări nemijlocite 
a gîndirii proprii cu prefe
rințele și gusturile publicu
lui, a cunoașterii unora din 
cele mai noi realizări din 
acest domeniu.

Marina PREUTU

• HUNEDOARA. Membrii filia
lelor județene Hunedoara și Arad 
ale Asociației filateliștilor din 
România au deschis, la Casa de 
cultură din Deva, o interesantă ex
poziție dedicată centenarului inde
pendenței de stat a României, in 
cadrul expoziției a fost organizat 
și un concurs pentru elevii hu- 
nedoreni pe tema „Lupta poporului 
nostru pentru independența na
țională oglindită in filatelie", in 
urma căreia au fost desemnați re
prezentanții județului Hunedoara 
la faza interjudețeană a concursu
lui care se va desfășura la Sibiu. 
La clubul „Constructorul" din mu
nicipiul Hunedoara și-a început ac
tivitatea lectorațul pentru femeile 
din întreprinderea de construed! 
siderurgice Hunedoara, cu dezba
terea temei „Femeia — factor activ 
in educarea și formarea omului de 
miine al României socialiste". 
• ARAD. La Arad a avut loc des
chiderea universității cultural-știin- 
țifice a municipiului, manifestare 
în cadrul căreia criticul și istoricul 
de artă Răzvan Teodorescu a vorbit 
despre „Cultura veche românească 
in context european", iar criticul 
literar Valeriu Râpeanu despre 
„Patriotismul culturii românești". 
Cu același prilej a fost prezentat 
spectacolul cu piesa „Io, Mircea 
Voievod" de Dan Tărchilă in inter
pretarea unui colectiv de actori de 
la Teatrul de stat din Arad. La 
Pecica, Buteni și Moneasa au avut 
loc spectacole de cintece și jocuri 
populare românești și sîrbeștî. pre
cum și de muzică ușoară, susținute

t V
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoalâ.
11,00 Teleclnemateca.
12.25 Să muncim și să trăim tn chip 

comunist.
12,55 Un cintec prin ani — muzică u- 

șoară.
13,20 Telex.

de membrii ansamblului „Unirea" 
al Căminului cultural din loca
litatea Alibunar (R.S.F. Iugoslavia). 
• VRANCEA. Ciclul de manifestări 
reunite sub genericul „Centenarul 
independenței" a cuprins și organi
zarea în cadrul așezămintelor da 
cultură a unor dezbateri și expu
neri cu tema „P.C.R. — organiza
torul și conducătorul luptei maselor 
populare pentru consolidarea inde
pendentei și suveranității naționa

le". „Răscoala din 1907 — pagină 
memorabilă a luptelor sociale din 
România" a fost tema unei seri li
terare organizate la biblioteca ju
dețeană. Stațiile de radioficare au 
inclus în program informări și 
dezbateri avînd ea subiect „Muncă, 
disciplină — atribute ale conduitei 
omului nou". Expunerea „Tineretul 
— participant activ la realizarea 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice", urmată de filme documen
tare, se numără printre acțiunile 
organizate de întreprinderea cine
matografică județeană. • CON
STANȚA. Teatrul de dramă și co
medie din Constanța și-a deschis 
stagiunea cu premiera absolută a 
piesei „Tatăl nostru uneori", care 
constituie și debutul în dramaturgie 
al lui Eugen Lumezianu, o dezba
tere pe problemele educării tinerei 
generații și consolidării familiei. 
Regia spectacolului este semnată de 
Ion Maximilian. în distribuție :

Jean Ionescu, Viorica Faina Borza, 
Sandu Simionică, Vasile Cojocaru, 
Diana Cheregi, Agatha Nicolau, 
Emil Birlădeanu. • VASLUI. La 
a XX-a aniversare, Casa pionieri
lor din Vaslui a editat un album 
omagial intitulat : „Sub flamuri co
muniste". „Țara mea de cint și joc" 
— cu acest generic ansamblul fol
cloric „Trandafir de la Moldova" 
din Vaslui a prezentat o serie de 
spectacole în mai multe localități 
moldovene. • CLUJ. Doi tineri 
artiști plastici clujeni — Florin 
Maxa și Cseh Gusztav — își expun 
lucrările de pictură și grafică în 
expoziții personale la galeriile 
„Tribuna" și „Filo" din Cluj-Na- 
poca. • GALAȚI. Recent a avut 
loo vernisajul expoziției perma
nente „Galațiul și personalități po
litice ale istoriei moderne a Româ
niei", amplasată în fosta casă a lui 
Costache Negri din localitate. Ex
poziția prezintă în șase săli un 
mare număr de documente, obiec
te, mobilier aparținînd lui Costache 
Negri, AI. I. Cuza și Mihail Kogăl- 
niceanu. Evocarea personalității lui 
Costache Negri, de la a cărui moar
te s-au împlinit 100 de ani. a 
format obiectul unei sesiuni de co
municări științifice desfășurată la 
Teatrul dramatic din Galați. Ma
nifestarea a fost urmată de un pro
gram artistic susținut de artiști al 
Teatrului dramatic, ai Teatrului 
muzical „N. Leonard" și de corul 
asociației „Filarmonîa" din Galați.

Corespondenții „Scinteii*

13.25 tnchlderea programului.
16.00 Teleșcoalâ.
16.30 Curs de limbă franceză.
17,00 Emisiune în limba germană. 
18 45 Tragerea Loto.
18.55 Imagini din Turcia. Reportaj.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Floarea din grădină.
20.55 Mai aveți o întrebare T
21,35 Invitați in Studioul 3.
32,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.

17.05 Contemporanele noastre.
17.30 Șah mat In... 15 minute, 
l’i,45 Desene animate.
18,00 Drumuri pe cinci continente.
18.35 Mindru sint de tara mea — mu

zică populară.
18,50 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 

făcut nevasta mea.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de balet : „Păcală", pe mu

zică de Viorel Doboș.
21.30 Telex.
21.35 Tribuna TV.
32,05 Din filmoteca TV : „Ovldlu",
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COMUNICAT COMUN 
privind vizita oficială în Republica Socialistă România 

a Altețelor lor Regale Marele Duce lean al Luxemburgului 
și Marea Ducesă Josephine Charlotte

ta Invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Marele Duce Jean al 
Luxemburgului, împreună cu Marea 
Ducesă Josephine Charlotte au efec
tuat o vizită oficială în Republica 
Socialistă România, în perioada 25—28 
octombrie 1976.

Marele Duce Jean al Luxembur
gului a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Inalții oaspeți au vizitat unități 
economice, instituții social-culturale 
și obiective turistice din Capitală și 
din județele Suceava și Prahova.

Pe tot parcursul vizitei, înalților 
oaspeți luxemburghezi li s-a rezervat 
o primire călduroasă, expresie eloc
ventă a sentimentelor de prietenie și 
de stimă pe care poporul român le 
nutrește față de poporul luxembur
ghez.

Marele Duce Jean al Luxembur
gului și Marea Ducesă Josephine 
Charlotte s-au întreținut, într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie, cu președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Marele Duce Jean al Luxembur
gului și Marea Ducesă Josephine 
Charlotte au apreciat în mod deosebit 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
economică, socială și culturală a 
Republicii Socialiste România și au 
exprimat urări sincere de continuă 
prosperitate și progres poporului ro
mân, de fericire personală președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La rîndul lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au dat o deosebită apre
ciere activității poporului luxembur
ghez pentru dezvoltarea economică, 
Socială și culturală a țării sale, i-au 
adresat urări de prosperitate și bu
năstare și au exprimat urări de fe
ricire personală Marelui Duce Jean 
al Luxemburgului și Marii Ducese 
Josephine Charlotte.

Intre președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
mimul ministru al Marelui Ducat al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, au 
avut loc convorbiri oficiale, la care 
a luat parte primul ministru al gu
vernului român, Manea Mănescu.

Convorbirile, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie, sinceritate și 
înțelegere reciprocă, s-au referit la 
relațiile dintre România și Luxem
burg și la probleme actuale ale rela
țiilor internaționale.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
dintre cele două țări au cunoscut o 
evoluție ascendentă, mai ales după 
vizita oficială în Luxemburg a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în luna oc
tombrie 1972.

Cele două părți au reafirmat im
portanța și actualitatea Declarației 
solemne comune, semnată la 28 oc
tombrie 1972, la Luxemburg, care a 
proclamat voința lor comună de a 
pune la baza relațiilor reciproce, ca 
și a raporturilor lor cu toate celelal
te state, principiile fundamentale ale 
lreptului internațional.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de intensificarea rapor
turilor româno-luxemburgheze, cores
punzător aspirațiilor celor două po
poare, cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

Părțile au subliniat că vizitele și 
contactele pe plan guvernamental, 
schimburile de delegații de partide 
politice și de reprezentanți ai vieții 
economice și sociale, consultările or
ganizate la diferite niveluri au con
tribuit la statornicirea unui climat 
de colaborare, bazată pe stimă și în
credere reciprocă.

Ele au relevat cu satisfacție în
cheierea unor noi acorduri de colabo
rare în domeniile economic, tehnic și 
cultural, care creează un cadru ju
ridic corespunzător de dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două țări.

Constatînd cu satisfacție că, în pe
rioada 1970—1975, schimburile comer

ciale româno-luxemburgheze au cres
cut de peste zece ori, cele două părți 
au convenit să acționeze pe toate 
căile în vederea dezvoltării cooperă
rii economice reciproc avantajoase, 
acordînd o atenție deosebită extin
derii în continuare a schimburilor 
comerciale și cooperării industriale, 
tehnice și științifice.

De asemenea, s-a exprimat voința 
celor două părți de a încuraja 
schimbul de delegații, de oameni de 
afaceri, de specialiști în industrie, a- 
gricultură, transporturi, din domeniul 
științei și tehnologiei și în alte dome
nii de interes reciproc, participarea 
firmelor și organizațiilor economice 
la tîrguri și expoziții internaționale, 
organizate în cele două țări, pentru 
a promova și adinei relațiile bilate
rale.

Părțile au exprimat convingerea că 
discuțiile dintre reprezentanții unor 
instituții și organizații economice din 
România și delegația economică din 
Luxemburg care au avut loc în 
timpul vizitei vor conduce la dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
comerciale, la inițierea și realizarea 
unor acțiuni de cooperare economică 
și financiară în cele două țări și pe 
terțe piețe.

Părțile au convenit să extindă și 
să intensifice cooperarea și contactele 
culturale, considerînd cooperarea cul
turală ca o componentă importantă a 
dialogului internațional, care contri
buie la apropierea și înțelegerea în
tre popoare. în acest sens, părțile au 
hotărît ca, pînă la sfîrșitul acestui an, 
să negocieze și să semneze un pro
gram bienal de schimburi culturale 
de aplicare a Acordului cultural din
tre cele două țări, care a intrat în 
vigoare.

Procedînd la un schimb de vederi 
asupra principalelor probleme inter
naționale, cele două părți au consta
tat din nou, cu satisfacție, concor
danța sau apropierea punctelor de 
vedere în problemele discutate.

De ambele părți s-au subliniat 
schimbările din ultimii ani, în fa
voarea păcii și înțelegerii interna
ționale, petrecute pe plan mondial și 
a fost exprimată hotărîrea ca, și în 
viitor, părțile să acționeze pentru 
extinderea colaborării fructuoase 
între toate statele Europei și din în
treaga lume, indiferent de sistemul 
lor social și politic.

Părțile au apreciat că procesul 
destinderii, care se află încă la în
ceput, trebuie continuat și adîncit, 
prin eforturile tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor, astfel îneît 
el să poată fi durabil și să devină 
ireversibil.

Ele și-au exprimat hotărîrea de a 
contribui și în viitor la rezolvarea 
problemelor internaționale, la afir
marea liberă a tuturor națiunilor și 
participarea lor, în condiții de de
plină egalitate, la viața internațio
nală.

Părțile au reafirmat, de asemenea, 
hotărîrea lor de a-și aduce contribu
ția, în continuare, la întărirea secu
rității și promovarea colaborării in 
Europa.

în acest context, părțile consideră 
că este necesar să se acorde o im
portanță primordială aspectelor mi
litare ale securității pe continent, a- 
doptării unor măsuri efective de re
ducere a forțelor armate și de dez
armare, atît nucleară, cit și conven
țională, pe continentul european, în 
lumea întreagă, sub un control 
eficace.

România și Luxemburg consideră 
necesară adoptarea de măsuri con
crete pentru dezvoltarea cooperării 
și schimburilor economice echitabile 
pe continent, în forme și modalități 
reciproc avantajoase, avînd ca obiec
tiv apropierea nivelurilor de dezvol
tare, ținînd seama de prevederile 
Actului final referitoare lăsările eu
ropene care sînt, din punct de ve
dere economic, în curs de dezvoltare.

Ele au subliniat necesitatea de a 
contribui la întărirea păcii și a înțe
legerii între popoare, prin creșterea 
schimburilor pe plan bilateral și pe 
plan multilateral în domeniile cul

turii și educației, printr-o mai largă 
difuzare a informațiilor, extinderea 
contactelor între persoane și soluțio
narea problemelor umanitare. Cele 
două părți acordă o importanță deo
sebită educării tineretului în spiritul 
idealurilor păcii și înțelegerii.

Cele două părți consideră că reu
niunea de la Belgrad, care va avea 
loc în 1977, va trebui să dea un pu
ternic impuls aplicării prevederiloi 
Actului final, să determine noi pro
grese în procesul edificării secu
rității și cooperării trainice între sta
tele participante, ceea ce va avea o 
mare influență pentru pacea și co
laborarea pe bază de egalitate de
plină între toate popoarele lumii.

Părțile au afirmat interesul pen
tru instituirea unor relații de colabo
rare și înțelegere între statele din 
Balcani. Ele și-au exprimat convin
gerea că promovarea colaborării 
multilaterale în Balcani, inspirată de 
Actul final al C.S.C.E., este în folo
sul păcii și colaborării nu numai în 
această regiune, ci și pe un plan 
mai larg.

Părțile au subliniat necesitatea 
imperioasă a unor progrese reale. în 
domeniul dezarmării. Ele au apreciat 
că. în condițiile în care continuarea 
cursei înarmărilor devine o povară 
tot mai grea pentru popoare, o pie
dică în calea eforturilor spre secu
ritate și pace, a devenit urgentă tre
cerea hotărîtă la măsuri de dezar
mare nucleară și convențională, la 
oprirea cursei înarmărilor.

Cele două părți consideră că una 
din problemele vitale, care intere
sează toate statele, este lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Ele au subliniat hotărîrea lor de a 
acționa în acest sens, în vederea re
ducerii decalajelor existente între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare și de a crea astfel condi
ții mai favorabile pentru dezvolta
rea economică și socială a tuturor 
țărilor și popoarelor. Ele vor parti
cipa activ Ia adoptarea hotărîrilor 
corespunzătoare în acest scop și vor 
contribui, pe măsura posibilităților 
fiecăreia, la eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare.

Părțile vor contribui activ la efor
turile comunității internaționale 
pentru lichidarea colonialismului, a 
discriminărilor rasiale și politicii de 
apartheid, pentru instaurarea în re
lațiile internaționale a unor rapor
turi de deplină egalitate între toate 
statele și pentru asigurarea respec
tării drepturilor omului.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea ca Organizația Națiunilor 
Unite să devină un instrument mai 
eficace pentru menținerea păcii și 
întărirea securității, pentru rezolva
rea problemelor internaționale, cum 
ar fi realizarea noii ordini econo
mice, înfăptuirea dezarmării gene
rale, promovarea cooperării între 
toate statele, în cele mai diverse do
menii, pe baza egalității în drepturi, 
în acest scop, ele vor acționa pen
tru întărirea rolului organizației și 
pentru adaptarea ei la schimbările 
profunde survenite în viața interna
țională.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
existența unor stări conflictuale în 
lume, cele două părți și-au reafir
mat hotărîrea de a-și aduce întreagă 
contribuție la rezolvarea acestora pe 
cale pașnică, Ia crearea climatului și 
condițiilor favorabile pentru preve
nirea și rezolvarea rapidă a oricăror 
diferende internaționale.

Părțile au fost de părere că rezol
varea problemelor complexe econo
mice și politice cu care se confruntă 
azi omenirea reclamă colaborarea 
tuturor statelor, pe bază de egalitate.

Părțile apreciază că vizita oficială 
a Marelui Duce Jean al Luxembur
gului și a Marii Ducese Josephine 
Charlotte în România, precum și 
convorbirile care au avut loc cu a- 
cest prilej constituie un moment im
portant în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare, servind cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre foarte sincer pentru felicitările cordiale 
adresate cu ocazia zilei mele de naștere. Am deosebita plăcere de a transmite 
urările mele cele mai bune pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră 
personală, precum și pentru bunăstarea și progresul poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile calde de prietenie și strinsă colaborare dintre 
România și Iran vor continua să fie consolidate tot mai mult în anii ce vor 
urma, in folosul reciproc al ambelor noastre popoare.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-mimstru al guvernului, a pri
mit joi dimineață pe Remi Tiandra- 
zâ, ministrul cercetării științifice din 
Republica Democratică Malgașă, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost evidenția
te posibilitățile de colaborare între 
țările noastre în domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice.

La primire a participat tovarășul 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

★
Tovarășii Leonte Răutu, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., au primit la C.C. al P.C.R. 
pe conducătorii delegațiilor academii
lor de științe din : Bulgaria. Ceho
slovacia, R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., participante Ia activitatea 
Comisiei privind studierea „Istoriei 
Marelui Octombrie și a revoluțiilor 
democrat-populare și socialiste".

Luînd cuvîntul în numele partici- 
panților, academicianul sovietic I. I. 
Minț, președintele comisiei, a expri
mat satisfacția unanimă pentru suc
cesul reuniunii desfășurate la Bucu
rești în cadrul colaborării multilate
rale dintre academiile de științe din 
țările respective.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit, joi dimineața, delegația Or
ganizației Dimitroviste a Pionierilor 
„Septembriștii" din R.P. Bulgaria, 
condusă de tovarășa Ivanka Vasi- 
lieva, președinte, care a efectuat o 
vizită in țara noastră la invitația 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. La primire a participat 
tovarășul Constantin Boștină, preșe
dintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

★
Joi după-amiază, George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit în vizită pe dr. Remi Tian- 
draza, ministrul cercetării științifi
ce din Republica Democratică Mal
gașă.

★
în perioada 25—28 octombrie, la 

București s-au desfășurat lucrările 
primei sesiuni a Comisiei româno- 
polone de colaborare în domeniul 
cultural și al invățămîntului. Proto
colul sesiunii a fost semnat din par
tea română de Radu Bogdan, adjunct 
al ministrului educației și învățămîn-

zilei
tului, iar din partea poloneză de 
Wladyslaw Loranc, adjunct al minis
trului culturii și artelor.

*
La Ambasada R.P. Ungare a avut 

loc înmînarea, de către ambasadorul 
dr. Biczâ Gydrgy, a Ordinului „Dra
pelul Republicii Populare Ungare cu 
cunună de lauri", conferit scriitoru
lui de limbă maghiară din țara noas
tră Balogh Edgar, pentru întreaga 
sa activitate literară pusă în slujba 
întăririi prieteniei dintre popoarele 
român și ungar, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani.

Au participat Virgil Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, scrii
tori, alți oameni de artă și cultură.

Au fost de față scriitoarea Raffai 
Sarolta, vicepreședinte al Adunării 
de Stat, și Csatari Daniel, secretarul 
Comisiei mixte româno-ungare a is
toricilor.

★
Delegația de activiști ai Partidului 

Comunist German, condusă de Kurt 
Schacht, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit joi Capitala.

în cursul șederii In țara noastră, 
delegația a vizitat obiective econo
mice și social-culturale și a avut in- 
tilniri și discuții cu reprezentanți ai 
organizațiilor de partid din județele 
Olt, Dolj, Mehedinți, Timiș și Gorj.

★
La 28 octombrie a sosit la Bucu

rești domnul Lionel Stoleru, secre
tar de stat la Ministerul Muncii din 
Franța, care, la invitația Ministeru
lui Muncii, va efectua o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, oaspetele a fost întim- 
pinat de Aneta Spornic, adjunct al 
ministrului. A fost de față Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după-amiază, în Capi
tală, o manifestare culturală.

Paul Dobrescu, redactor la ziarul 
„Scînteia", a vorbit, cu această oca
zie, despre însemnătatea evenimen
tului aniversat.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

(Agerpres)

sărbătoarea naționala a turciei
Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Ziua națională a Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde 
felicitări, urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul 
turc prieten.

Îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre țările noastre, conlucrarea dintre ele pe tărirnul vieții 
internaționale se vor extinde în continuare, spre binele popoarelor român 
și turc, în interesul păcii, înțelegerii și securității în Balcani, în Europa și in 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMIREE
Primul ministru al Republicii Turcia

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia am plăcerea de a vă adresa, 
în numele guvernului român și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări și urări sincere pentru prosperitatea Turciei prietene și pentru
fericirea dumneavoastră personală.

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu. a adresat ministrului turc 
al afacerilor externe. Ihsan Sabri

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Caglayangil, o telegramă de felicitare 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Turcia.

Simboluri ale colaborării
româno-turce

Sâptâmîna economiei

prietenești

Săptămîna economiei organizată de 
C.E.C. ne-a reamintit că spiritul de 
economie este o virtute specifică 
profilului moral-spiritual al construc
torilor socialismului.

In județul Cluj, de pildă, populația 
a depus spre păstrare la C.E.C. în a- 
ceste 3 zile economii bănești care de
pășesc 12 300 000 de lei, în județul 
Prahova 10,5 milioane, în județul 
Arad aproape 7 milioane, în munici
piul Craiova aproape 9 milioane, iar 
în județul Suceava 9 300 000 de lei.

Unitățile C.E.C. din orașele Cluj-Na- 
poca, Suceava, Craiova, Arad și Plo
iești au emfy aproape 4 000 de librete 
de economii și au servit peste 35 000 
de cetățeni.

Primele zile ale Săptăminii econo
miei au fost bogate și în ceea ce pri
vește manifestările și acțiunile me
nite să atragă atenția asupra foloa
selor spiritului de economie.

Astfel, într-o serie de mari unități 
economice, ca, de pildă, in întreprin
derea de vagoane și cea de strun
guri din Arad, uzina „Electroputere" 
din Craiova, Combinatul chimic din 
Baia Mare ș.a. s-au organizat puncte 
de informare a angajaților.

Nu au fost uitați nici micii depu
nători. Pentru ei, la casele pionierilor

din Arad și Sebiș, la școlile din Ul- 
meni și Ariniș din județul Maramu
reș ș.a. s-au organizat concursuri, iar 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
le-a făcut acestora un dar : o fru
moasă carte cu poezii și povești, bo
gat ilustrată, intitulată sugestiv „Casa 
fermecată".

în municipiul Cluj, în holul Su
cursalei județene C.E.C. s-a organi
zat o expoziție filatelică avînd ca 
temă spiritul de economie, cu mărci 
emise în țara noastră, cit și în alte 
țări ale lumii.

De la „NAVROM"
Comandamentul marinei civile 

„NAVROM" informează că în pe
rioada sezonului rece se mențin 
cursele de nave rapide pe itinerarele 
Galați — Isaccea — Tulcea — Ca- 
talchioi — Plaur — Pardina — Ta- 
tanir — Chilia Veche — Periprava, 
precum și Sulina — Crișan — Gor- 
gova — Maliuc — Tulcea — Isac
cea — Galați — Brăila.

Concomitent, pe Dunăre circulă 
nave de pasageri cu o capacitate de 
pînă la 300 de locuri.

(Agerpres)
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• Adversara echipei clubului 

Steaua în turul al doilea al „Cupei 
cupelor" la baschet va fi echipa tur
cească Besiktas din Istanbul. Pri
mul meci se va juca la București, 
la 17 noiembrie.

• Federația de hochei a selecțio
nat 25 de jucători în lotul reprezen
tativ al României. Pregătirile lotului 
vor începe la 10 noiembrie, iar pri
mele jocuri interțări le va avea la 
7 și 8 decembrie, cu echipa Iugosla
viei, pe patinoarul din București.

• La Buenos Aires a început un 
turneu de tenis pe teren acoperit 
între patru jucători cunoscuți — 
Ilie Năstase, Guillermo Vilas, A- 
driano Panatta și Ion Țiriac. Me
ciurile din prima zi, urmărite de 
peste 10 000 de spectatori, s-au în
cheiat cu rezultatele : Vilas—Tiriac
5— 7, 6—3, 9—7 ; Năstase—Panatta
6— 4, 5—7, 6—3.

• Tenis la Vîena : Gottfried —
Zdenik 5—7, 7—6, 6—1 ; Fibak — 
Zugarelli 6—1, 6—1 ; Taroczi—Richey 
6—1, 1—6, 6—3. La Paris : Van 
Dillen — H. Solomon 6—3, 7—6 ;
Okker — Franulovici 6—1, 6—1.

• în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal : Mexic — Canada 
0—0 și Danemarca — Cipru 5—0. In 
campionatul european pentru tine
ret (sub 21 ani) : Norvegia — Fin
landa 4—1. Meciuri amicale :■ R.P. 
Chineză — Australia 5—4 ; Bulga
ria — R.D. Germană (echipe de ti
neret sub 21 ani) 2—1.

• Campionatul feminin de șah al 
V.R.S.S. s-a încheiat cu victoria

Anei Anșarumova, o studentă în 
vîrstă de 19 ani.

• Echipa Spartak Kiev s-a califi
cat în turul al doilea al „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin. Ea a învins în două me
ciuri, cu 18—15 și 25—11, pe cam
pioana Poloniei, echipa A.Z.S. Wro
claw.

Pe timpul campionatului trecut, 
critica repetată la adresa neajunsu
rilor arbitrajului în meciurile primei 
divizii determinase măsuri pentru 
îmbunătățirea compoziției corpului 
de arbitri. Ca urmare, de mai multă 
vreme, inclusiv în această toamnă, 
partidele din compionat au fost con
duse mai corect și mai competent. 
Iată însă că în etapa a X-a, rela
tările asupra a două dintre jocuri 
(F.C. Argeș — Progresul și Steaua — 
F.C. Bihor) cuprindeau și critica 
arbitrajelor, învinuite de greșeli 
grave.

Pentru a elimina pe cît posibil 
interpretările subiective am făcut 
apel în ambele cazuri la documen
tele oficiale ale meciurilor, așa cum 
sînt considerate rapoartele observa
torilor federali de către F.R.F. și or
ganismele sale.

Despre partida F.C. Argeș — Pro
gresul (scor 3—3) iată ce relatează 
în raportul său K. Ghemigian, fost 
pină de curînd arbitru de catego
ria A, și încă bine cunoscut, astăzi 
în conducerea colegiului central de 
arbitri de pe lingă F.R.F. : „...Arbi
trul de centru a acordat un penalti 
gratuit echipei F.C. Argeș la scorul 
de 2—0 pentru Progresul... nu a 
sancționat un fault la portar la go
lul al treilea al echipei F.C. Argeș... 
golul al treilea al echipei Progresul

MARATON LA CRAIOVA
După ce a găzduit campionatele 

de cros, iată că duminica viitoare 
orașul Craiova va primi și pe cei 
25 de alergători care se vor întrece 
pentru titlul de campion național la 
maraton. Printre concurenți se va 
afla și Hie Floroiu, la a doua în
cercare a sa ca maratonist.

s-a realizat în urma nepenalizării 
unei poziții de ofsaid".

După cum se constată și din ra
portul observatorului federal, arbi
trul (Tudor Andrei — Sibiu) a fost 
un fel de golgeter al meciului, din 
vina sa înscriindu-se trei dintre cele 
șase goluri I Nu întîmplător, deci,

Sîmbătă, un meci de handbal Dinamo — Steaua
în campionatul național de hand

bal, Steaua, 18 puncte din 9 
partide (golaveraj 190—137) și Di
namo București, 17 p., de asemenea, 
din 9 partide (146—91), se vor în
trece sîmbătă, de la ora 15,30, pe 
terenul din parcul sportiv Dinamo.

Competiția feminină de handbal

pentru junioare „Cupa prieteniei", 
desfășurată Ia Baku, s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., care a 
întrecut în finală cu scorul de 21—14 
formația României. Pe locul al trei
lea s-a clasat reprezentativa R. D. 
Germane. Mai departe în clasament : 
Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria și 
Ungaria.

doilea al echipei Steaua, fapt pen
tru care a fost notat cu 7. Ce s-a 
întîmplat neregulamentar în acel 
minut 91 sau 92 după opinia obser
vatorului federal (acesta consideră 
că arbitrul a prelungit justificat du
rata timpului de joc) : 1. Florescu 
(Bihor) l-a obstrucționat pe Sameș

FOTBAL ?

Un „golgeter" de nedorit
observatorul federal l-a dat nota 4 
și l-a. apreciat cu calificativul „slab" 
in privința aplicării regulilor de joc.

Să trecem la celălalt meci. Steaua 
— F.C. Bihor (scor 2—1, golul deci
siv fiind înscris după scurgerea celor 
90 de minute, in timpul de prelun
gire dictat de arbitru). Ce relatează 
observatorul federal, antrenorul Cor
nel Drăgușin, cu privire la arbitraj ? 
în foaia de observație este consem
nat faptul că respectivul conducător 
al jocului (Gheorghe Jucan — Me
diaș) a aplicat bine regulile, a ar
bitrat bine, cu excepția fazelor suc
cesive din care s-a marcat golul al

(Steaua) ; 2. Sameș l-a faultat pe Flo
rescu (ambele infracțiuni — in afa
ra careului) ; 3. Ion Ion (Steaua) a 
fost faultat în Careu ; 4. Același Ion 
Ion a lovit mingea cu mina ; 5. Min
gea lovită cu mîna a ajuns la Troi 
(Steaua), care se afla în ofsaid, iar 
acesta a înscris golul cu pricina.

Nici una dintre aceste cinci încăl
cări ale regulilor de joc, petrecute, 
e drept, într-o succesiune rapidă, 
n-a fost sancționată de către arbi
tru ; în schimb, acesta a validat 
golul !

Cum era și firesc, conducerea co

legiului central al arbitrilor a ana
lizat ambele cazuri. Tovarășul An
drei Radulescu, președintele cole
giului, ne-a declarat in esență urmă
toarele : se consideră că în general 
arbitrul Tudor Andrei n-a corespuns 
exigențelor din divizia A și va trebui 
să fie înlocuit din primul corp de 
arbitraj. In ce-1 privește pe Gheor
ghe Jucan, s-au apreciat drept „cir
cumstanțe atenuante" referințele 
bune, care au și dus la promovarea 
sa, ca și faptul că se afla la cel dc-al 
doilea arbitraj la centru în divizia 
A. Desigur, el nu va mai fi un timp 
delegat la meciurile primei categorii, 
totuși, după părerea președintelui co
legiului, tînărul arbitru în cauză are 
calități și trebuie supus la alte în
cercări.

Nu sintem nici noi în favoarea 
„tăierii capului" pentru o greșeală 
de arbitraj, chiar gravă, însă este 

■necesar ca la colegiul central să se 
acorde in continuare toată atenția 
neajunsurilor existente în arbitraj. 
La urma urmei, greșelile de arbitraj,, 
indiferent din ce cauze se produc, 
influențează și ele asupra calității 
jocului — și așa destul de scăzută — 
stirnesc nemulțumiri printre ama
torii de fotbal.

Valeriu MIRONESCU

La începutul acestei 
luni, pe un platou ce 
domină mica locali
tate Kirikkale, situa
tă la est de Ankara, 
erau puse temeliile u- 
nei rafinării — pro
iectată cu o capacita
te inițială de cinci mi
lioane tone pe an (ul
terior se va ajunge la 
10 milioane de tone), 
„Anatolia Centrală", 
ale cărei instalații se 
vor întinde pe 50 de 
hectare. în jurul rafi
năriei se vor dezvol
ta activități economi
ce și sociale adiacen
te, care vor crea pre
mise pentru transfor
marea acestui oraș de 
provincie intr-un pu
ternic centru al indus
triei petrochimice.

în al 53-lea an al 
republicii, prefectura 
Kirikkale, din inima 
podișului Anatoliei, 
intră, astfel, în cir
cuitul dinamic al dez
voltării moderne. Des
tinul său este comun 
cu al multor provincii 
din Turcia, care, sub 
impulsul industriali
zării, cunosc astăzi 
prefaceri multiple.

Autoritățile turce 
sînt preocupate, în 
prezent, de realizarea 
unui vast program de 
investiții, în valoare 
de peste 440 miliarde 
de lire. Numai pentru 
1976 este prevăzută in
trarea în funcțiune a 
58 obiective economice 
de anvergură, atenția 
fiind concentrată, cu 
prioritate, asupra re
giunilor mai rămase 
în urmă, respectiv din 
estul și sud-estul A- 
natoliei.

Corespunzător unor 
astfel de preocupări 
constructive, Turcia 
se pronunță pentru 
extinderea schimbu
rilor economice, teh- 
nico-științifice și pe 
alte planuri cu cele
lalte state ale lumii, 
îndeosebi cu țările ve
cine. In contextul bu
nelor relații româno- 
turce, Kirikkale apare

ca un nou simbol — 
alături de Samsun, 
Elazig, Afyonkarahi- 
sar și altele — al co
laborării tot mai 
strînse și rodnice în
tre țările noastre. 
„Marea construcție 
ce se va ridica pe a- 
ceste locuri — subli
nia premierul Su
leyman Demirel la 
punerea pietrei de te
melie — este opera 
colaborării și priete
niei turco-române, 
este rezultatul bune
lor relații pe care le

CORESPONDENȚA 
DIN ANKARA

avem cu vecina noas
tră, România".

La baza acestor re
lații stau documente
le și acordurile sem
nate la București și 
Ankara, înțelegerile 
intervenite în 
întîlnirilor la 
cel mai înalt 
mod deosebit, 
rile adoptate 
mun în iunie 
prilejul vizitei oficia
le în Turcia 
ședintelui 
Ceaușescu, 
care pun în evidență 
voința popoarelor ro
mân și turc de 
dinei cooperarea 
tenească în cele 
diverse domenii, 
asemenea curs 
puternic stimulat de 
apropierea geografi
că, ambele țări fiind 
situate în același spa
țiu al Balcanilor, de 
interesul comun ca în 
zonă să domnească 
un climat al înțelege
rii și bunei vecinătăți, 
de convingerea că, 
slujind realizării unor 
obiective de 
progresului 
co-social, 
raporturilor 
turce contribuie, 
odată, la

cadrul 
nivelul 
și, în 

hotărî- 
în co- 

1976, cu

a pre- 
Nicolae 
hotărîri

a a- 
prie- 

mai
Un 

este

seamă ale 
economi- 

extinderea 
româno- 

tot-
promovarea

țelurilor destinderii și 
securității pe întreg 
continentul.

Grăitor pentru e- 
voluția ascendentă a 
colaborării pe plan e- 
conomic este faptul 
că în intervalul 1971—
1975 volumul comer
țului bilateral a cres
cut de șase ori, iar în 
primele șase luni ale 
acestui an s-a realizat 
un volum echivalent 
cu cel al întregului an 
trecut. Din totalul 
contractărilor la ex
portul românesc în
1976 către Turcia, pes
te 35 la sută revine 
mașinilor și utilajelor. 
Turcia este al doilea 
importator de tractoa
re românești, impor- 
tînd, totodată, insta
lații de foraj la 
mare adîricime, pro
duse chimice ș.a., în 
timp ce primul lot 
de autoturisme de te
ren ARO-240 a și în
ceput să circule pe 
șoselele țării vecine. 
Paralel, sporesc im
porturile românești 
de mărfuri tradiționa
le din Turcia — bum
bac, citrice, arahide, 
măsline — cărora au 
început să li se adau
ge produse ale secto
rului minier și produ
se industriale.

Se extind, în același 
timp, relațiile în do
meniile tehnied-ști- 
ințific, cultural-știin- 
țific, ca șl colaborarea 
în cimpul vieții inter
naționale.

Fundamentate pe 
principiile stimei reci
proce și egalității în 
drepturi, relațiile din
tre România și Turcia 
dispun de toate pre
misele extinderii și 
aprofundării lor pe 
mai departe, în inte
resul propășirii eco
nomice a celor două 
țări, al cauzei înțele
gerii și colaborării în 
Balcani, în Europa și 
pe întreg globul.

Ion BADEA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

30, 31 octombrie și 1 noiembrie. în 
țară : Vremea va fi în general ume
dă și se va răci îndeosebi la înce
putul intervalului, mai ales în nord- 
estul țării. Cerul va fi mai mult aco
perit în Crișana, Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, iar

în Moldova, estul Transilvaniei fi 
Maramureș, precipitațiile vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vintul va prezenta intensificări pină 
la 50—60 km/h în sudul și estul 
țării. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborîte în depresiunile muntoase, 
iar maximele vor oscila între 2 și 7 
grade în nord-estul țării și între 6 
și 12 grade in rest. In București : 
Vreme în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vînt moderat. Ploi 
slabe. Temperatura în scădere 
ușoară.

Traficul rutier în condiții 
meteorologice nefavorabile

RECOMANDĂRI ALE DIRECȚIEI CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Apariția fenomenelor meteorologi
ce specifice sezonului de toamnă 
(burniță, ploaie, lapoviță, ceață, vînt) 
are ca rezultat umezirea părții caro
sabile, formarea unui strat de mîzgă 
sau chiar de polei, acolo unde tem
peraturile oscilează în jur de zero 
grade, și îndeosebi în cursul nopții.

Se recomandă conducătorilor auto 
să circule cu viteză moderată, adap- 
tind-o permanent la condițiile de 
drum, de vizibilitate și de intensita
te a traficului, spre a putea opri 
oricînd fără să fie nevoiți să frîneze 
brusc și să intre astfel în derapare. 
Se cer, de asemenea, mărirea dis
tanței între autovehicule, folosirea 
cu precădere a frînei de motor, pen
tru a se preveni producerea acciden
telor. Să se evite, de asemenea, vi
rajele bruște, trecerile fără asigurare 
de pe o bandă pe alta, apropierea 
cu viteză ridicată de culoarele sem
nalizate pentru traversarea străzii 
de către pietoni, depășirea vehicu
lelor fără asigurare temeinică și 
semnalizarea din timp. Respectarea a- 
cestor reguli se impune cu prioritate 
celor care circulă în aglomerație, 
cum este cazul traficului rutier din 
Capitală și din alte centre Urbane, 
unde, de regulă, precipitațiile atmos
ferice determină sporirea frecvenței 
accidentelor, din cauza neadaptării 
modului de conducere a autovehicu
lelor de către unii șoferi.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde stării tehnice a autovehicu
lelor, cu precădere mecanismului de 
direcție, sistemului de frînare, re
glării corecte a luminii farurilor, 
funcționării ștergătoarelor de parbriz 
fi a sistemului de dezaburire a gea

murilor. Să se ia măsuri, de aseme
nea, pentru schimbarea anvelopelor 
cu un grad avansat de uzură.

Se recomandă, totodată, conducăto
rilor auto să folosească luminile de 
poziție ale autovehiculelor de îndată 
ce vizibilitatea se reduce — chiar 
și pe timpul zilei — iar în caz de 
ceață să utilizeze faza scurtă a lumi
nii farurilor. în condiții de ceață să 
nu se angajeze în depășiri, să cir
cule cu viteză redusă.

Prudență deosebită se cere pentru 
conducerea în siguranță a autovehi
culelor in condiții de vînt lateral, cu 
deosebire în cazul autoturismelor cu 
motorul în spate. Vintul este în mă
sură să schimbe direcția de mers a 
autoturismelor, cu precădere la ie
șirea de pe poduri și pasaje denive
late, după liziera pădurilor și la in
tersectarea cu autovehicule de mare 
tonaj.

Pietonii sînt sfătuiți să se asigure 
temeinic înainte de traversarea stră
zilor, pentru a nu apărea brusc In 
fața autovehiculelor, cunoscind că în 
condiții de umezeală spațiul de frî
nare a autovehiculelor se mărește 
simțitor. Să se folosească pentru tra
versări locurile semnalizate cu in
dicatoare și marcaje și să se respec
te semnificația culorii semafoarelor 
electrice.

Atenție deosebită reclamă prezența 
în circulație a copiilor. Atît conducă
torii de vehicule, cît și pietonii tre
buie să acționeze preventiv pentru 
a feri copiii de pericolul accidente
lor. In acest context se înscrie și 
grija sporită ce se cere a fi acordată 
preîntîmpinării accidentelor cu vic
time din rîndul bătrînilor.
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MASURI CONCRETE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
SECURITĂȚII INTERNATIONALE

O cerință reliefată în dezbaterile de la O.N.U. 

România, coautoare la proiectul de rezoluție vizînd 
încheierea unui tratat mondial asupra nerecurgerii la forță

NAȚIUNILE UNITE — Corespondentul nostru transmite : Poziția 
României privind „ÎNCHEIEREA UNUI TRATAT MONDIAL ASUPRA 
NERECURGERII LA FORȚA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE" — 
punct înscris de U.R.S.S. pe agenda sesiunii O.N.U. și aflat în prezent 
în dezbaterile Comitetului pentru probleme politice și de securitate al 
Adunării Generale — a fost prezentată de ambasadorul țării noastre la 
Națiunile Unite, Ion Datcu.

în concepția Republicii Socialiste 
România — a arătat vorbitorul — 
înfăptuirea securității internaționale 
reclamă un sistem de angajamente 
clare din partea statelor, precum și 
măsuri concrete care să ofere fiecă
rui stat garanția deplină că se află Ia 
adăpost de orice primejdie de agre
siune. Ambasadorul român a reliefat 
contribuția țării noastre la înscrierea 
în Actul final de la Helsinki. într-o 
formă cit mai completă și mai anga- 
jațită, a principiului obligației state
lor de a nu recurge la folosirea for
ței sau la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre ele. Acest principiu a 
fost reafirmat și dezvoltat de Româ
nia în peste 40 de tratate de priete
nie și cooperare și declarații solemne 
comune, semnate in ultimii patru ani 
la nivelul cel mai înalt, cu țări din 
toate regiunile globului.

După ce a subliniat interesul 
deosebit cu care România a primit 
propunerea U.R.S.S. privind înche
ierea unui tratat în domeniul nefdo
sirii forței, care poate deveni un in
strument important în întărirea 
securității tuturor statelor lumii și în 
menținerea păcii, reprezentantul ro
mân a arătat că securitatea interna
țională, securitatea fiecărui stat nu 
pot fi clădite pe cursa ascendentă a 
înarmărilor, pe „echilibrul terorii" șl 
pe existența blocurilor militare opu
se, care se întemeiază, în fond, pe 
concepția folosirii eventuale a forței 
împotriva altor state.

Referindu-se, în continuare, Ia 
elaborarea normelor care formează 
conținutul principiului nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța și 
la înscrierea lor în tratat, reprezen

tantul român a declarat că un ase
menea document ar fi chemat să dea 
expresie cursului nou inaugurat în 
relațiile internaționale. încheierea 
unui asemenea tratat — a spus 
el — nu trebuie să aducă în nici 
un fel atingere caracterului le
gitim al luptei popoarelor pentru 
eliberarea de sub dominația colonia
lă, pentru libertate și independență, 
și nici dreptului fiecărui stat la le
gitimă apărare împotriva oricărui 
atac armat, dreptului său inaliena
bil de a-și apăra independența și in
tegritatea teritorială. Vorbitorul a 
evidențiat necesitatea ca proiectul 
de tratat să fie definitivat cit mai 
curînd posibil intr-un cadru cores
punzător, cu participarea tuturor sta
telor interesate.

Reprezentantul țării noastre la 
O.N.U. a informat, totodată, Comite
tul Politic că România a devenit 
coautoare la proiectul de rezoluție 
vizînd încheierea unui tratat mondial 
asupra nerecurgerii la forță în rela
țiile internaționale.

★
Crearea unui fond pentru spriji

nirea acțiunilor de protejare a me
diului ambiant a fost propus de 
Arabia Saudită în Comitetul pentru 
probleme economice al O.N.U.

Situația din Liban 
se menține calmă

Intrînd, ieri, în cea de-a doua săp- 
tămînă, acordul de încetare a focului 
în Liban a continuat să fie respectat 
pe întreg teritoriul libanez. Au fost 
semnalate doar tiruri sporadice în 
Beirut și incidente minore în zona 
din sudul țării. Agenția U.P.X., care 
transmite această informație, subli
niază că atenția președintelui Elias 
Sarkis, precum și a conducătorilor 
părților implicate în conflictul liba
nez, este concentrată asupra modali
tăților de constituire a forței de des
curajare a Ligii Arabe.

Liderul Falangelor libaneze, Pierre 
Gemayel, și-a exprimat optimismul 
în legătură cu perspectivele soluțio
nării situației din Liban. într-o de
clarație difuzată de postul de radio 
aflat sub controlul forțelor sale și 
reluată de agenția «Reuter, Pierre 
Gemayel a afirmat că libanezii și 
palestinenii pot rezolva totul prin 
înțelegere și relații frățești.

La rîndul său, șeful departamentu
lui politic al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Farouk Kaddoumi, 
a declarat ziarului sirian „Techrine" : 
„Tragedia libaneză nu trebuie să se 
repete ; ea trebuie să ne servească 
tuturor ca o lecție".

întrunit la Cairo, sub președinția 
lui Yasser Arafat, Comitetul Execu
tiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei a examinat rezolu
țiile reuniunii arabe la nivel înalt de 
la Cairo și problema „consolidării 
unității palestinene".

★
CAIRO 28 (Agerpres). — Coman

dant al Frontului egipteano-sirian a 
fost numit generalul Mohamed El 
Gamassi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Egiptului, ministru 
de război. Numirea sa, informează 
agenția France Presse, a fost făcută 
de președinții Siriei, Hafez El Assad, 
și Egiptului, Anwar El Sadat.

Deschiderea Conferinței privind viitorul 
constituțional al Rhodesiei

Amînată cu peste două ore față de 
prevederile inițiale, Conferința asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei 
s-a deschis joi după-amiază în sala 
Consiliului din Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva. Ședința a fost 
prezidată de ambasadorul britanic 
I. Richard, care a dat citire unui 
mesaj adresat participanților de că
tre primul ministru al guvernului 
britanic, James Callaghan. In mesaj 
se arată că guvernul britanic se 
pronunță pentru independența Rho
desiei, care să servească intereselor 
și să corespundă aspirațiilor tuturor 
popoarelor din Zimbabwe. Succesul 
conferinței va constitui un pas im
portant spre realizarea acestui scop, 
se spune în mesaj, și guvernul bri
tanic cere celor prezenți la reuniune 
să nu irosească acest prilej.

Surse britanice, menționează agen
ția A.P., declară că în alocuțiunea

sa Ivor Richard a afirmat că toate 
.delegațiile participante la conferință 
trebuie să accepte principiul ca 
regula majorității să fie aplicată în- 
tr-un interval de doi ani și fiecare 
din participant trebuie să contribuie 
la realizarea acestui obiectiv.

Ședința, care s-a desfășurat cu 
ușile închise, a durat numai 20 
de minute. Participant» au ho- 
tărît să-și reia dezbaterile în 
ședință plenară vineri dimineață. 
Un purtător de cuvînt britanic 
a făcut cunoscut că după sesiunea 
de vineri conferința se va amina 
pentru cîteva zile, interval în care 
delegațiile urmează să aibă convor
biri bilaterale cu caracter informativ.

Pe de altă parte, S.U.A. au anun
țat că au hotărît să trimită la Ge
neva pe William Schaufele, șecretar 
de stat adjunct pentru problemele 
africane, în calitate de observator.

FOTO-ACTUALITATE

La Conferința generală 
a UNESCO

Propuneri privind 
decolonizarea 

informației
NAIROBI. — In raportul prezentat 

Ia Conferința generală a Organizației 
Națiunilor Unite pentru educație, 
cultură și știință (UNESCO), care se 
desfășoară la Nairobi, directorul ge
neral al UNESCO, Mahtar M'Bow, a 
reproșat organelor de presă din ță
rile occidentale că au organizat „o 
campanie sistematică" împotriva a- 
cestui for mondial. El a calificat 
drept absurdă campania lansată îm
potriva propunerii UNESCO privi
toare la presă și alte mijloace de 
informare în masă din țările în curs 
de dezvoltare vizînd decolonizarea 
acestui domeniu de activitate. Scopul 
acestei campanii concertate — a spus 
el — este de a împiedica adoptarea 
de către UNESCO a „declarației 
asupra principiilor fundamentale 
care să guverneze utilizarea mijloa
celor de difuzare în masă", document 
aflat în examinarea conferinței.

Pe de altă parte, după cum infor
mează A.F.P., Mahtar M’Bow a pro
pus oficial ca Israelul să facă parte 
din grupul regional „Europa" al 
UNESCO.

Sondaje 
de opinie in preajma 
alegerilor din S.U.A.

Cu șase zile înaintea alegerilor 
prezidențiale, două mari institute a- 
mericane de sondare a opiniei pu
blice — Gallup și Louis Harris — 
au comunicat că Jimmy Carter de
ține un avans, pentru moment, în 
fața lui Gerald Ford, dar nu se poa
te considera ca asigurată victoria 
candidatului democrat — transmite 
agenția Associated Press din New 
York.

Astfel, ultimul sondaj Gallup rele
vă că Jimmy Carter conduce în 
cursa prezidențială cu șase puncte 
(48 la sută din voturi), în timp ce 
Lpuis Harris apreciază că diferența 
este de patru puncte.

Potrivit Institutului Harris, sim- 
patizanții lui Carter, adică populația 
de culoare, tinerii, păturile sărace 
sint susceptibili să se abțină in 
mare parte de la vot, în timp ce 
funcționarii, locuitorii cartierelor 
înstărite și alte categorii de alegă
tori, în rîndul cărora Gerald Ford 
deține cele mai bune poziții, mani
festă un interes mai accentuat pen
tru alegeri.

Aspră condamnare a ocupării ilegale 
a Namibiei

Președintele sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., Shirley Amerasin- 
ghe, a dat publicității o declarație 
solemnă in legătură cu împlinirea — 
la 27 octombrie — a unui deceniu de 
la adoptarea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a deciziei de a pune 
capăt mandatului exercitat de Afri
ca de Sud asupra teritoriului Africii 
de Sud-Vest, Namibia, și a încredin
ța Națiunilor Unite sarcina adminis
trării acestui teritoriu.

Declarația condamnă regimul de 
la Pretoria pentru ignorarea rezolu
țiilor și hotărîrilor plenarei Adună
rii și Consiliului de Securitate vizînd 
retragerea necondiționată a forțelor 
armate, polițienești și administrației 
sud-africane din Namibia și cheamă 
toate statele membre ale organizației 
să analizeze dacă au epuizat in
tr-adevăr toate mijloacele de care 
dispun pentru a pune capăt regi
mului de ocupație a Namibiei.

LONDRA

„Școala pentru muncă, pentru viață"
In paginile presei, ca 

și la posturile de radio 
și televiziune britanice, 
se desfășoară în pre
zent 6 „dezbatere na
țională asupra educa
ției", care s-a deschis 
prin cuvîntarea ținută 
de primul ministru 
James Callaghan în 
renumitul centru uni
versitar Oxford. Am
ploarea pe care a do- 
bindit-o această dezba
tere, participarea la ea 
a membrilor cabine
tului și ai parlamen
tului, a unor expo- 
nenți ai vieții publice 
și culturale și a unui 
mare număr de cetă
țeni denotă că tema 
învățămîntului este 
considerată ca o pro
blemă de viu interes 
și de mare actualitate.

Discuțiile cu privire 
la problemele școlii 
s-au amplificat din 
momentul în care gu
vernul laburist a pre
zentat parlamentului 
proiectul de lege de
numit „Education Bill", 
care preconiza extin
derea învățămîntului 
public în dauna celu’i 
particular. Conserva
torii au pretins că, 
prin însuși acest mo
bil, proiectul respectiv 
ar știrbi „libertatea" 
elevilor și a părinților 
de a-și alege școala pe 
care o doresc. Repli- 
cînd la această afir
mație, săptămînalui 
„TRIBUNE" scria: „li
bertatea de alegere 
s-ar îngusta doar pen
tru acei părinți, cu 
venituri mari, care isi 
trimit copiii la școlile 
particulare. Pentru mi
lioanele de muncitori

Si funcționari, al căror 
salariu abia dacă 
ajunge pentru hrană 
Si îmbrăcăminte, n-a 
existat niciodată liber
tatea de alegere a sco
lii pentru fiii si fiicele 
lor. Un muncitor cisti- 
gă cam tot atît cit 
este taxa școlară si în
treținerea la un cole
giu de felul celor de la 
Eton si Harrow".

In Camera Lorzilor, 
unde conservatorii 
dispun de majoritatea 
locurilor, „Education 
Bill" a fost în așa mă
sură „amendat" incit 
proiectul și-a pierdut 
complet conținutul ini
țial. In aceste împre
jurări, problema învă
țămîntului a fost adu
să în fața opiniei pu
blice. Odată cu aceas
ta, sfera problemelor 
în dezbatere s-a lăr
git considerabil. pe 
primul plan situîn- 
du-se caracterul prac
tic al școlii, rolul ei în 
pregătirea viitorului 

, cetățean pentru mun
că și viață. „în pre
zent — au arătat ex- 
ponenți ai cercurilor 
de stînga — în Anglia, 
circa 100 000 de absol
venți nu-și găsesc pla
sament. Pentru exis
tența acestei pletore 
de «șomeri cu diplo
mă- o mare vină poar
tă sistemul de învăță- 
mînt, care nu ține 
seama de cerințele so
cietății". însuși pri
mul ministru, James 
Callaghan, a arătat că. 
în fapt, școala a abdicat 
de la rolul ei princi
pal. „Scopul școlii, de 
la grădiniță pină la în- 
vățămintul celor adulți

— a cțeclarat pjețnie- 
rul britanic — este 
clar : să dea copiilor, 
potrivit capacității fie
căruia, pregătirea pen
tru a ocupa un loc 
viabil, constructiv in 
societate și pentru a-i 
face să presteze o 
muncă utilă. Este lip
sit de orice valoare 
un sistem educațional 
care produce membri 
ai societății ce nu pot 
să fie angajați deoa
rece le lipsesc aptitu
dinile și calificarea 
necesare. Este nevoie 
de o mai pronunțată 
înclinare spre învăță- 
mintul tehnic, cu apli
cativitate practică în 
producție, mai curînd 

■ decît spre invățămin- 
tul clasic".

Diferite instituții și 
organizații specializa
te, cadre didactice au 
aprobat ideile de mai 
sus, subliniind că 
„este necesar ca școa
la să asigure elevilor 
o calificare de bază 
într-o activitate pro
ductivă" și, de aseme
nea, să se găsească 
cele mai adecvate căi 
de atragere a tineri
lor în industrie.

Secretarul de stat 
pentru educație, Shir
ley Williams, a anun
țat că în următoarele, 
luni. în întreaga țară 
vor avea loc largi con
sultări și conferințe cu 
părinții, cadrele didac
tice, reprezentanții in
dustriei și ai oameni
lor muncii privitoare 
la „conținutul și meto
dele sistemului educa
tiv".

N. PLOPEANU

Ministrul de externe iugoslav despre unele obiective 
ale politicii internaționale a R.S.F.I.

BELGRAD. Corespondentul nos
tru transmite :. în cadrul reuniunii 
celor două camere ale Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici, vi
cepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe, a prezentat o ex
punere în legătură cu lucrările celei 
de-a V-a Conferințe la nivel înalt a 
țărilor nealiniate de la Colombo.

Ministrul de externe iugoslav s-a 
referit, de asemenea, la reuniunea 
consacrată problemelor securității și 
cooperării in Europa ce urmează să 
se întrunească anul viitor la Bel
grad, relevînd că această reuniune 
ocupă un loc prioritar în politica 
externă a Iugoslaviei. O atenție deo
sebită a fost acordată în expunere 
dezvoltării colaborării bilaterale și 
multilaterale a țărilor balcanice. El 
și-a exprimat speranța că va conti
nua activitatea comună, începută cu 
succes, a țărilor balcanice în direcția 
dezvoltării colaborării, deoarece a-

ceasta este nu numai în interesul 
colaborării in Balcani, dar și al con
solidării păcii și colaborării în Eu
ropa.

Prezentînd, cu același, prilej, 
proiectul documentului de dezvol
tare a țării în anul viitor, Be- 
rislav Șefer, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, a subliniat 
că în 1977 principalele sarcini voi’ fi 
consolidarea politicii de stabilizare a 
economiei, de ridicare a calității pro
ducției, de înviorare a activității în 
domeniul investițiilor. Referindu-se 
la baza de la care se pornește în 
politica economică în anul viitor, 
Șefer a relevat că anul acesta au 
fost obținute rezultate însemnate — 
încetinirea ritmului inflației, echili
brarea balanței de plăți și realizarea 
unei lichidități în domeniul comer
țului exterior, accelerarea activității 
In domeniul investițiilor și, in ge
neral, înviorarea producției.

în cadrul unei ceremonii speciale, a fost cinstită memoria miilor de 
prizonieri de război care au pierit, în 1943, într-un lagăr de muncă al 
militariștilor niponi, în cursul construirii faimosului pod de peste riul 
Kwai, de la granița dintre Tailanda și Birmania. Prezența la fața locului 
a unui grup de supraviețuitori (în imagine) a constituit încă un prilej 
de a se evidenția necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor pentru 

a nu se mai permite repetarea ororilor războiului

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Bulgaria
SOFIA. — Agenția B.T.A. transmi

te : în raportul referitor la planul 
unic de dezvoltare economico-socială 
a R.P. Bulgaria pe perioada 1976— 
1980 și pe anul 1977 prezentat la se
siunea Adunării Populare de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Stanko Todorov, se subliniază că în 
cel de-al șaptelea plan cincinal Bul
garia va ocupa un loc de frunte în 
ceea ce privește ritmul de dezvoltare 
economică. Rezultatele economice 
obținute în cincinalul încheiat con
stituie o bază obiectivă pentru un 
nou avînt economic în anii urmă
tori. în perioada 1971—1975, venitul

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 28 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc. joi, o plenară a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care a e- 
xaminat raportul secretarului gene
ral al C.C, al P.C.C., Gustav Husak, 
cu privire la rezultatele alegerilor în 
organele puterii populare ale R.S.C. 
Plenara a adresat poporului ceho
slovac un apel, care relevă impor
tanța politică majoră a acestor ale
geri.

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Polone, 
Henryk Jablonski, și-a încheiat vi
zita oficială efectuată în Libia. în 
timpul vizitei, informează agenția 
P.A.P., au fost semnate acordul de 
colaborare culturală și științifică, 
acordul de legături aeriene și alte 
documente de colaborare.

In cadrul unei manifes
tații desfășurate la Lisabona, par
ticipant» — mai multe mii — au 
cerut eliberarea maiorului Otelo Sa- 
raiva de Carvalho, aflat în închi
soarea Caxias pentru o perioadă de 
20 de zile, informează A.F.P. Potri
vit unui purtător de cuvînt militar, 
încarcerarea a fost hotărită de gene
ralul Vieira, șeful Statului major al 
armatei terestre, deoarece Carvalho, 
care se afla în libertate provizorie 
după evenimentele din 25 noiembrie 
1975, a participat, fără autorizație, 
la o adunare a G.D.U.P. (Grupele 
de Dinamizare a Unității Populare) 
„exprimind in public opinii cu ca
racter politic".

Tribunalul militar din 
Djakarta a Pronunta,; sentința de 
condamnare la închisoare pe viață 
împotriva lui Burhan Kumala Sakhti, 
colaborator al secției internaționale 
a C.C. al P.C. din Indonezia — 
transmite agenția T.A.S.S. B. K. 
Sakhti a fost acuzat de a fi „desfă
șurat activitate antiguvernamentală 
în perioada evenimentelor de la 
septembrie 1965“.

Vînzăti de aur 
din stocul F.M.I.

30

60 milioane de dolari a obți
nut miercuri seara Fondul Mo
netar Internațional (F.M.I.) din vin- 
zarea la 
uncii de 
vărsată 
furnizării 
vorizațe țări în curs de dezvoltare. 
Acțiunea F.M.I. face parte -dintr-un . 
plan care prevede punerea la dis
poziția pieței a 25 milioane uncii de 
aur în următorii patru ani.

licitație a aproape 780 000 
aur. Această sumă va fi 

la fondul special destinat 
de credite celor mai defa-

Convorbiri iugoslavo-un- 
garo. La Bel§rad a avut i°c> îoi« 
o întrevedere între Vidoie Jarkovici, 
Vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, și Gyorgy Lazar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, aflat în capitala iugo
slavă intr-o vizită oficială de prie
tenie. Părțile au abordat probleme 
privind dezvoltarea relațiilor unga- 
ro-iugoslave.

cratice pentru sprijinirea revendică
rilor lor privind majorarea salariilor, 
relatează A.F.P.

Alegere. Bernhard Vogel, mi
nistru al culturii în guvernul local 
din landul Renania—Palatinat, a fost 
ales ministru-președinte al acestui 
land. Bernhard Vogel îi succede în 
acest post lui Helmut Kphl, care va 
prelua postul de lider al opoziției în 
parlamentul de la Bonn.

național al țării a crescut cu 46 la 
sută, producția industrială cu 54 la 
sută, investițiile capitale cu 50 la 
sută, veniturile reale ale populației 
cu peste 32 la sută.

Vorbitorul a menționat că în 1980 
se prevede ca venitul național să 
crească cu 48,5 la sută în compara
ție cu 1975. Fondul de acumulare va 
reprezenta aproximativ 28 la sută. 
Peste 77 la sută din investițiile ca
pitale vor fi îndreptate spre sfera 
producției materiale. Volumul co
merțului exterior va fi în 1980 cu 
60 la sută mai mare decît în 1973.

Încheierea plenarei 
C.C. al P.M.S.U.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au încheiat lucrările 
plenarei C.C. al P.M.S.U., care a 
dezbătut și aprobat raportul cu pri
vire la pregătirea marxist-leninistă 
a comuniștilor și a adoptat unele 
măsuri organizatorice. Plenara l-a 
eliberat pe Arpad Pallai din func
ția de secretar al C.C. al P.M.S.U., 
el urmind să primească alte sarcini, 
și l-a ales pe Sandor Borbely ca 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

■ ■ H H H H H
cane !n cadrul tratativelor privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive.

Lucrările congresului asu~ 
pra protecției apelor mării, lacurilor 
și rîurilor au continuat la Belgrad. 
Participă specialiști din Bulgaria, 
Cipru, Grecia, Iugoslavia și Româ
nia. In comunicarea prezentată în 
cadrul lucrărilor, delegatul român, 
ing. Constantin Rădescu, a subliniat 
că măsurile de protecție a apelor 
luate in țara noastră au la bază ra
ționalizarea tehnologiei industriale, 
amplasarea rațională a noilor obiec
tive și obligația de epurare a apelor 
industriale și reziduale, precum și 
a celor din rețeaua de canalizări 
urbane.

0 conferință științifică 
polono-vest-germană con* 
sacrată problemelor șl perspectivelor 
relațiilor dintre cele două țări, în 
lumina Actului final al Conferinței 
pentru securitate și colaborare în 
Europa, s-a desfășurat la Poznan — 
informează agenția P.A.P.

Fonduri pentru ziarul co
muniștilor. In Danemarca se des
fășoară cu succes campania de co
lectare de fonduri pentru organul de 
presă al P.C. din Danemarca, ziarul 
„Land og. Folk". Pînă în prezent au 
fost colectate peste 1 524 000 coroane, 
sumă care depășește obiectivul pro
pus inițial.

Grevă la Madrid. CaPitaIa
Spaniei a cunoscut joi numeroase 
întreruperi ale circulației ca urmare 
a grevei celor șase mii de muncitori 
și funcționari de la întreprinderea 
municipală de transporturi, hotărită 
de Platforma Organizațiilor Demo-

Președintele Franței, Va* 
lery Giscard d'Estaing, va face o vi
zită oficială în Iugoslavia, în prima 
jumătate a lunii decembrie a acestui 
an, la invitația pteședintelui Iosip 
Broz Tito — s-a anunțat la Belgrad.

0 nouă ședința plenară 
a participanților la tratativele pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Europa 
centrală a avut loc joi la Viena.

Șomajul în Piața comuna 
se ridică la aproape cinci milioane 
persoane, relevă o statistică difuzată 
de Comisia C.E.E. Din datele pre
zentate pentru luna septembrie, 
Marea Britanie deține primul loc, 
cu 1 395 770 șomeri, ceea ce repre
zintă o creștere de 27 la sută față 
de aceeași lună a anului 1975.

La Geneva 8 avut loc 0 nouă
rundă a convorbirilor sovieto-ameri-

Dezvăluirl senzaționale 
în memoriile unui fost 

guvernator american
Cu o săptămină înaintea ata

cului de la Pearl Harbor, F.B.L 
(Biroul Federal de Investigații) 
Știa că japonezii pregăteau a- 
gresiunea de la 7 decembrie 
1941, în cursul căreia a fost dis
trusă cea maț mare parte a flo
tei americane din Pacific, se 
spune în memoriile postume ale 
lui John Burns, fost guvernator 
al Insulelor Hawaii, decedat in 
1975. El arată că in acea peri
oadă, in calitatea sa de căpitan 
al poliției din Hawaii, a fost in
format de șeful Biroului F.B.I. 
la Honolulu, Robert Shivers 
(decedat în 1950), că atacul ja
ponez este iminent. Burns isi 
exprimă mirarea în memoriile 
sale față de faptul că nu a fost 
convocat de Comisia federală 
de anchetă pentru a face lumină 
in acest caz controversat.

0 comisie 
ne 
de 
tor

din 15 persoa-

pentru investigarea bugetului 
afaceri al cunoscutului construc- 
de avioane Marcel Dassault a

fost formată de Adunarea Națională 
a Franței. Această măsură urmează' 
după informațiile furnizate de fostul 
contabil-șef al companiei Dassault, 
Herve de Vathaire, în baza cărora 
proprietarul firmei, Marcel Dassault, 
s-ar face vinovat de fraude fiscale 
față de statul francez în valoare de 
1,5 miliarde franci.

la Panama"„Carta de
Cel de-al doilea Congres al Organizației unității latino-americane a 

adoptat „Carta de la Panama", care trasează căile de luptă pentru ob
ținerea independenței economice a țărilor continentului. Cucerirea 
independenței economice, relevă documentul, va fi de natură să 
impulsioneze progresul social al popoarelor latino-americane și le va 
oferi posibilitatea de a proteja si utiliza in mod rațional bogățiile na
turale de care dispun.

Definind caracterul antiimperialist al politicii țărilor participante la 
congres, „Carta de la Panama" cheamă popoarele continentului să in
tensifice lupta împotriva tuturor formelor de asuprire colonială pe con- 

' tineht și condamnă încălcarea drepturilor omului. Participanta la reu
niunea de la Ciudad de Panama au. exprimat sprijinul lor pentru 
crearea unui sistem economic al țărilor in curs de dezvoltare, sistem 
indispensabil instaurării unei noi ordini economice internaționale.

A TĂPIA DF C AP AC» • Prin exerciții fizice, dar mai 
w IAIxIM L/C ajes reiațjiie armonioase de

TER A EXPLORATORI
LOR POLARI. Cercetările 
întreprinse de un grup de spe
cialiști sovietici asupra psiho
logiei exploratorilor polari le-a 
permis să aprecieze că grupul 
de 70 de membri ai bazei an
tarctice de la Mirnîi oferă un 
model optimal de comunitate 
socială închisă, relatează publi
cația „Vecernii Leningrad". In 
general, stabilitatea emoțională 
a exploratorilor polari — care 
trăiesc într-un mediu cu tem
peraturi extrem de joase, cu 
vînturi foarte puternice și în
tr-o noapte polară intermina
bilă — este aproape de două ori 
superioară celei înregistrate la 
studenții facultăților tehnice 
sau a oamenilor de știință tră
ind în condiții normale. Mo
mentele de furie, schimbările 
bruște ale stării de spirit sînt 
extrem de rare la acești oa- 
meni, al căror grad de sociabi
litate a rămas neștirbit. Viața 
ordonată, călirea organismului

prietenie stabilite între membrii 
acestei comunități explică, în 
mare parte, conturarea unor a- 
semenea trăsături psihologice 
pozitive, afirmă specialiștii.

® AISBERGURI IN 
DEȘERT. Un proiect cu totul 

neobișnuit de aprovizionare cu 
apă a Arabiei Saudite a fost 
întocmit, la cererea acestei țări, 
de firma franceză „Cicero". 
Sursa de apă ar constitui-o 
aisbergurile antarctice. Cinci 
remorchere puternice s-ar de
plasa la Polul Sud. Aici ar 
urma alegerea de către specia
liști a unui aisberg adecvat,-ca
racteristicile sale ideale fiind 
următoarele : formă cît mai re
gulată, greutatea de circa 100 
milioane tone, lungimea 1,6 ki
lometri, lățimea 820 metri, înăl
țimea aproape 700 metri. Acest 
aisberg ar fi desprins și apoi 
„învelit". într-o folie de plastic, 
care l-ar feri de influența raze-

lor solare, a valurilor și curen- 
ților. Fixarea lui de remorchere 
s-ar face prin cabluri speciale. 
După o călătorie de 6—12 luni, 
uriașele sloiuri ar ajunge in 
fața strîmtorii Bab el-Mandeb, 
unde va rămîne de învins ulti
ma dificultate (rezolvată și ea, 
teoretic, de către specialiștii 
francezi); întrucît aici apa are 
o adîncime de numai 36 m, u- 
riașul munte de gheață va trebui 
îmbucătățit, blocurile respective 
vor fi apoi transportate in ba
zine speciale, unde ar rezista 
ca atare pină la 18 luni, înainte 
de a se topi sub căldura Soa
relui.

• SURPRIZA DIN
SAC... Los Angeles. Atac îm

potriva unei filiale a băncii 
„Crocker". Casierul, amenințat 
cu armele de doi gangsteri, le 
predă un sac cu aproape 10 000 
de dolari. Dar abia apucă rău
făcătorii să iasă pe ușa băncii,
că se trezesc învăluiți într-un

nor de fum și de gaze lacrimo
gene, ba și împroșcați cu vopsea 
roșie. Totul vine din sacul unde 
se găsește prada... O „mașină 
infernală", pe care gangsterii 
nu o.observaseră, deoarece imita 
perfect un pachet de bancnote, 
fusese declanșată de la distan
ță, printr-o apăsare de buton, 
chiar de către casier. Este vor
ba de un dispozitiv electroriic, 
produs de firma specializată 
„U.S. Currency Corp.". Eviden
țele poliției arată insă că til- 
harii experimentați au învățat 
să se descotorosească de acest 
dispozitiv. De menționat, tot
odată, că, potrivit statisticilor, 
băncile americane suferă preju
dicii și mai mari de pe urma 
delapidărilor, de multe ori cu 
ajutorul unor documente în a- 
parență inatacabile. Și împotri
va acestora nu pot ajuta nici 
gazele lacrimogene, nici vop
seaua roșie.

• MUZEU PE STRA
DĂ. în urma unor sondaje 

efectuate în orașul francez Tou
louse s-a ajuns la concluzia că 
cei mai mulți dintre localnici 
nu au călcat niciodată în vreun 
muzeu. Ca atare, municipalita
tea a hotărît să expună în aer 
liber unele din capodoperele 
aflate în muzeele orașului. Ca 
urmare, în curînd, in piețele și 
parcurile din Toulouse își vor 
face apariția mulaje din plastic 
(pentru a rezista la intemperii) 
ale mai multor statui, vestigii 
arhitecturale etc, adăpostite de 
celebrul muzeu al Augustinilor 
sau de muzeul galo-roman, 
Saint-Sernin.

® BIENALA FLORI
LOR. Un uriaș covor policrom,

o adevărată simfonie a mires
melor — astfel’de metafote fo
losește presa italiană pentru a 
descrie Bienala florilor care a 
avut loc recent la Pescia, amplă 
expoziție horticolă reunind cele 
mai reușite exemplare de ga
roafe, gladiole, crini, diferite 
plante ornamentale ș.a. Florile 
din regiunea Pescia sînt renu
mite în întreaga Europă, fiind 
exportate în diferite țări. Serele 
existente însumează o suprafață 
record : 145 hectare, care dau 
„producție" tot timpul anului.

© POLUAREA SUB
TERANĂ. îngroparea în pă- 

mint a reziduurilor chimice are 
efecte poluante. Cercetători din 
diverse țări au demonstrat că 
substanțele chimice produc mo
dificări ale compoziției rocilor 
și. poluează apele freatice. Spe
cialiștii recomandă ca îngropa
rea unor asemenea substanțe să 
aibă loc numai în solurile 
sterpe.

• O BIBLIOTECĂ 
„SHAKESPEARE" de un 
fel deosebit este pregătită în 
Marea Britanie. Este vorba de 
înregistrarea tuturor pieselor 
marelui dramaturg pe benzi vi- 
deomagnetice. Acțiunea a de
butat zilele trecute cu „imprU 
marea" piesei „Romeo și Ju- 
lieta". In realizarea acestor vi- 
deoînregistrări, destinate, în 
principal, școlilor, televiziunii, 
universităților, vor fi antrenați 
cei mai reputați actori ai scenei 
britanice.

• UN SISTEM DE 
GHIDAJ ELECTRONIC 
AL VAPOARELOR de 0 
concepție originală a fost insta
lat în portul Nord din Gdansk 
(R.P. Polonă). Cu ajutorul său 
pot fi detectate cu o mare exac
titate poziția și drumul urmat 
de o navă în orice moment al

zilei și al nopții și în orice con
diții atmosferice. Un semnal e- 
mis de o stație instalată pe mal 
și captat de navă permite să se 
determine poziția acesteia pe o 
rază de 150—200 mile marine, 
cu o deviație maximă de 5 
metri.

• COPII Șl FLUTURI.
Printre călătorii unui avion ce 
se îndrepta deunăzi spre Flo
rida (S.U.A.) se aflau și... patru 
fluturi. Prezența; neobișnuiților 
pasageri se datora solicitării u- 
nop elevi de la o școală elemen
tară din Cleveland, printre ale 
căror preocupări se numără și 
creșterea fluturilor. „Nașterea" 
tirzie,’ în plin sezon rece, a ce
lor patru exemplare dintr-o 
specie deosebită — „fluturele 
regal" — i-a determinat pe 
copii să apeleze la serviciile 
aeriene, pentru a-i transporta 
de urgență spre sudul țării — 
unde să le fie cald și bine flu
turilor, oricît de efemeră le este 
existența.
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