
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele și secretarul general

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți. 8 noiem
brie, pe prof. dr. ing. V. Harnaj, pre
ședintele Apimondiei. si dr, S. Can- 
namela, secretarul general al aces
tei organizații.
. La intrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică și Gheorghe 
Oprea, viceprim-miniștri ai guver
nului.

al Apimondiei
Președintelui Nicolae Ceaușescu i 

s-a inminat medalia jubiliară a Api
mondiei, conferită, în semn de oma
giu, de cel de-al XXVI-lea Congres 
internațional de apicultura și Con
siliul executiv- a.1 Federației inter
naționale a asociațiilor de apicultura.

Secretarul general al Apimondiei a 
subliniat aprecierea deosebită de 
care se bucură activitatea șefului 
statului român închinată. prieteniei si 

colaborării intre popoare, mulțumind*  
totodată, pentru sprijinul acordat da 
președintele Nicolae Ceausescu 
Apimondiei..

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a exprimat convingerea 
că activitatea Apimondiei va cu
noaște noi succese.

în încheierea întrevederii a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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Cu neabătută consecventă, partidul 
nostru a inițiat in urmă cu citeva 
luni noi si ample măsuri de creștere 
a nivelului de trai al intregului po
por. Ideea fundamentală care a că
lăuzit și călăuzește această politică 
profund natriotică este aceea a le
găturii necondiționate. ineluctabile, 
dintre dezvoltarea generală a econo
miei. Intr-un cuvint creșterea veni
tului național și ridicarea nivelului 
de trai.

Succesiunea cincinalelor reflectă 
elocvent legătura dintre progresul 
multilateral al economiei naționale si 
evoluția mereu ascendentă a nivelu
lui de trai. Fiecare pas făcut îna
inte in direcția creșterii productivi
tății muncii, a venitului national, a 
însemnat, implicit, si un pas inainfe 
în ridicarea bunăstării noastre. 
Astfel. unei creșteri de eirca 
11 ori a venitului national și de 
peste 7 ori a productivității mun
cii pe un lucrător din industrie in 
perioada 1951—1976 îi corespunde o 
majorare a retribuției medii nete de 
peste 5 ori. adică de la 337 lei', cit

■ ■ ' - ................... -- -

Produsul U/M 

era în 1950. la 1 712 lei în anul 1976. 
în aceeași perioadă, cheltuielile pen
tru acțiuni social-culturale de la bu
getul statului au sporit de circa 16 
ori — de la 3,44 miliarde lei la 55,2 
miliarde lei.

Desigur, aceste cifre globale consti
tuie repere esențiale .ale creșterii ni
velului de trai. ; ele singure nu 
spun insă totul despre marele salt 
Înregistrat in anii. construcției so
cialiste in această direcție. O imagine 
mult mai cuplănzătoare oferă evolu
ția timpului de muncă necesar pen
tru cumpărarea unor produse de larg 
consum, luând ca bază de calcul re
tribuția medie netă si preturile de 
vinzare cu amănuntul. ACEASTA 
ARATA CUM, ÎN PREZENT, A 
CRESCUT CONSIDERABIL PU
TEREA DE CUMPĂRARE. DECI SI 
NIVELUL DE TRAI AL OAMENI
LOR MUNCII — SI CUM ACESTEA 
POT CRESTE ÎN CONTINUARE.

Iată cum se prezintă situația la 
citeva produse de bază în anul 1976. 
fată de 1955 :

.;
Timpul de muncă necesar pen
tru cumpărarea unor produse de 

larg consum
1955 1976

TARILOR AVANSATE
BUNASTARE;

TIVITA1EA MUNCII?
Recoltarea si transportul porumbului continuă să mobilizeze. în aceste 

zile, importante forte din agricultură. Timpul înaintat, precum si apropierea 
frigului impun ca in fiecare unitate agricolă. Printr-o temeinică organizare 
a muncii, recoltarea porumbului .să se încheie in timpul cel mai scurt. Din 
datele centralizate in cursul zilei de ieri la Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare rezultă că: mai trebuie recoltat porumbul de pe 200 000 
hectare. Așa <um rezultă din datele primite, cooperativele agricole din 
unele iudete mai au de strins recolta de pe mari suprafețe : ÎN BIHOR DE 
PE 22 000 ; ÎN ARAD DE PE 24 000 : ÎN TIMIȘ DE PE 25 500 : ÎN ILFOV 
DE PE 18 150 ; ÎN SĂLAJ DE PE 3 000 ; ÎN MURES DE PE 5 000 ; ÎN OLT 
DE PE 10 000 : ÎN SATU MARE DE PE 4 450 ; ÎN IALOMIȚA DE PE 6 900 ; 
ÎN TELEORMAN DE PE 10 000 HECTARE.

Trebuie acționat ferm in vederea încheierii grabnice a recoltării porum
bului. pentru livrarea cantităților prevăzute la fondul de stat. Ce se între
prinde in această direcție ? Iată răspunsuri din. județele Ialomița si Arad.

La toate aceste produse cuprinse 
in tabelul de fată, desigur, ca si la 
numeroase altele, s-a înregistrat o 
diminuare însemnată a timpului de 
muncă necesar pentru cumpărarea 
lor. Ceea ce a făcut posibilă această 
evoluție pozitivă este. înainte de toa
te. creșterea productivității muncii in

1950 = 100

1955 1976

Industria alimentară 138 318
Industria textilă 143 426
Confecții 160 559
pielărie, blănuri și încălțăminte 184 580
Sticlă, porțelan și faianță 178 634
Exploatarea și prelucrarea lemnului 146 501
Construcția de mașini și prelucrarea metalelor 219 15 oriChimie 170 15 Ori
Energie electrică și termică 183 17 ori

Sporirea productivității muncii, 
care inseamnă in fapt creșterea can
tității de bunuri produse de un mun
citor intr-Oianumită ■ unitate, de timp, 
determină reducerea cheltuielilor pe 
unitate de produs, intr-un cuvint. 
creează premise pentru creșterea vo
lumului acumulărilor, inclusiv a fon

ramurile economiei 
cele producătoare 

producție, cit si in 
de bunuri de con- 

toate sectoarele si 
naționale, atit in 
de mijloace de 
cele producătoare
sum. Iată cum a evoluat de-a lungul 
anilor acest indicator esențial al pro
gresului economic : 

durilor pentru retribuție. Tocmai 
sporirea productivității muncii a 
permis majorarea continuă a re
tribuțiilor. in- Cwidttilîe tri-reare

Ioan ERHAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

SI DEPOZITATE CU GRIJĂ DEOSEBITĂ
*

Mai trebuie recoltat porumbul 
de pe 200000 ha

Cum se desfășoară bătălia cu timpul in unitățile 
rămase in urmă?

în județul Ialomița se recoltează 
acum porumbul de pe ultimele su
prafețe. La 8 noiembrie. I.A.S.-urild 
au încheiat această lucrare. iar 
cooperativele agricole mai aveau de 
recoltat peste 6 000 ha. Unitățile agri
cole și-au achitat obligațiile la fon
dul de stat in proporție de 80 la sută, 
iar la fabricile de nutrețuri combi
nate au livrat 50 la sută din cantită
țile prevăzute. Cooperativele agricole 
din Căzănești. Reviaă. Rovine. An- 
drășești. Gheorghe Doja. Smirna. 
Perieti. Amara. Slobozia Nouă. Bucu. 
Ograda si altele, au livrat la bazele 
de recepție cantități mai mari decit 
cele contractate, aceasta, demonstrind 
hărnicia si Înaltul patriotism al 
cooperatorilor.

Problema care se pune acum in 
multe unităti este transportul nein- 
tirziat al porumbului de pe cimp. Din 
datele direcției generale agricole 
rezultă că există cantități mai mari 
de porumb pe cimp in cooperativele 
agricole Poiana (2 000 tone). Traianu 
si Grindu (cite 400 de tone). Buiesti 
(300 de tone). După cum ne infor
mează inginerul Constantin Ghicea, 
directorul S.M.A. Ba luciu. în raza 
consiliului dntercobperătist resbSctlv. 
cooperativele agricole' din comunele 
Muntenii-Buzău si Sărăteni au 
terminat recoltatul si transportul 
porumbului Au mai rămas de recol

tat tn celelalte unităti 400 de hec
tare si de transportat la bază 1 300 
de tone. S-au luat măsuri de redis
tribuire a mijloacelor de transport in 
cadrul consiliului intercooperatist. 
astfel încât ipină la stfirșitul săptămî- 
nii întreaga cantitate de porumb să 
fie depozitată.

„Timpul este foarte bun pentru re
coltat si transport. E de neînțeles de 
ce unele cooperative agricole întârzie 
livrarea porumbului la bazele de re
cepție" — ne-a spus inginerul Con
stantin Bostan, directorul întreprin
derii de valorificare a cerealelor 
Ialomița. Cooperativa agricolă din 
comuna Miloșești. de exemplu, din 
4 600 de tone de porumb a transpor
tat la bază numai 2 210 tone. Care e 
cauza ? „Avem porumb, dar n-avem 
oameni la încărcat" — a explicat 
președintele cooperativei, tovarășul 
Aurel Cioc. întârzierile apar din di
verse motive. C.A.P. Roseti. bunăoa
ră, insistă să predea porumbul in 
boabe ca să păstreze cocenii. Umidi
tatea e insă prea mare pentru a fi 
păstrat sub formă de boabe, iar 
pentru uscarea lui silozurile nu dis
pun de cantități suficiente de moto

ASTĂZI, IA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu prilejul vizitei de lucru in județul Hunedoara 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite, direct, astâzi, în jurul orei 14,30, adunarea 
popularâ din municipiul Petroșani.

în pagina a lll-a publicăm în continuare relatări de la

Conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid

PRAHOVA, SĂLAJ, SIBIU, SUCEAVA, 
TELEORMAN

care s-au desfășurat sîmbătă, 5 noiembrie

rină. De aci se desprinde concluzia 
că in unitățile agricole in care trans
portul si livrarea porumbului la 
bazele de recepție au intirziat trebuie 
să se organizeze mai bine munca la 
încărcat si descărcat. De asemenea, 
întreprinderea de valorificare a ce
realelor are datoria să se ocupe mai 
îndeaproape de organizarea transpor
tului. sprijinind astfel cooperativele 
agricole să-și îndeplinească integral 
sarcinile de livrare la fondul de stat 
(Lucian Ciubotarul.

în unitățile agricole din județul 
Arad nu au fost realizate vitezele 
zilnice prevăzute în graficele de lu
cru la recoltarea si transportul po
rumbului. Un timp s-a motivat că 
porumbul nu ar fi ajuns la maturi
tate. ceea oe ar împiedica grăbirea 
recoltatului. Este adevărat că, în 
acest an, pe mari suprafețe, porum
bul s-a maturat mai tîrziu si neuni
form : alături de stiuleti copți erau 
alții în lapte. De aceea, in multe 
unităti s-a făcut depănușarea stiule- 
tilor. fără a-i rupe de pe plante, 
pentru a reduce astfel umiditatea 
boabelor. Dar acum, si De celelalte 
suprafețe porumbul s-a copt, astfel 
încit. in majoritatea unităților, se 
poate lucra cu toate forțele la recol
tat. Cu toate acestea, oe cimp sînt 
cantităti mari de porumb.

S-ar putea spune că suprafața de 
pe care urmează să se strângă recolta 
n-ar fi prea mare și în decurs de 5 
zile lucrările ar putea fi încheiate, 
într-adevăr, dar cu condiția să se 
realizeze vitezele zilnice de lucru. 
Or, ce se constată 7 în nici una din 
ultimele zile nu au fost atinse vite
zele prevăzute în graficele de lucru. 
Lucrările sint mai întârziate mai cu 
seamă in unitățile care fac parte din
(Continuare in pag. a V-a)

1. Plin® albă 500 gr 55’ 15’ 42’
2. Piine neagră kg 50’ 14’
3. Făină albă de grtu kg 1 h 38’ 29’
4. Mălai kg 1 h 2’ 18’
5. Orez decorticat cal. I kg 3h41’ 1 h 12’
6. Zahăr tos kg 3h41’ 1 h 4’
7. Paste făinoase kg 2h 3’ 36’
8. Lapte de vacă . 1 50’ 16’
9. Unt calitatea I kg 9h31’ 4 h 46’

10. Cașcaval Dobrogea kg 8 h 54’ 3 h 34’
11. Cartofi kg 24’ 10’
12. Tomate kg 35’ 16’
13. Ouă buc. 21’ 7’
14. Bene blondă 500 ml 1 h 14’ 21’
.15. Carne de porc cal. I kg 5h 18’ 2 h 59’
16. Costum bărbătesc cu

vestă la un rind buc. 351 h 50’ 102 h 37’
17. Palton bărbătesc ÎJ 549 h 160 h
18. Rochie stofă 157 h 9’ 43 h 6’
19. Uniformă soolară buc. 84h54’ 25 h 1’
20. Pantofi din piele

pentru bărbați uer- 85 h 43’ 25 h
21. Pantofi din piele

pentru femei 77 h 9’ 22 h 30’
22. Pantofi din piele

pentru copil 23 h 41’ . 12 h 2’
23. Bicicletă producție

proprie buc. 351 h 1’ 82 h 1’
24. Aparat de radio cu

3 lungimi de undă . ” 571 h 26’ 97 h 37’
25. Energie electrică *

pentru uz casnic kWh 15’ 2’—3’25’
Se lucreazâ cu spor — și se lucrează produse de calitate competitivă în Fabrica de sticlărie pentru menaj din Tg. Jiu

O pagină de glorie 
în epopeea luptei 

pentru neatîmare națională

VICTORIA
DE LA RAHOVA

Nici o faptă antisocială 
nu rămîne nepedepsită!

Opinia publică, organele de ordine, în strînsă conlucrare 
chemate să dea ripostă fermă oricărei încălcări a legii, 

a normelor de conviețuire socială

Anul centenarului Independenței 
de stgt a României constituie.ua pri
lej pentru a marca și sărbători cen
tenarul unor strălucite bătălii in care 
dorobanții si călărașii noștri au pe
cetluit cu singele lor neatârnarea 
6tatului român. Grivița și Plevna, 
Rahova și Smirdan — nume de mare 
rezonantă pe care armata română 
le-a impus in analele istoriei — au 
reprezentat tot atâtea trepte spre 
consolidarea și recunoașterea inter
națională a independentei ce fusese 
proclamată la 9 Mai 1877. Deși des
părțite in tirnn. aceste bătălii sint 
strins legate intre ele. Victoriile de 
la Grivița și Rahova au ușurat cu
cerirea Plevnei. iar aceasta, din urmă 
a grăbit biruința finală a armatelor 
aliate ruse și române impotriva for
țelor militare ale vechiului imperiu 
otoman. Aniversarea fiecăruia din 
aceste momente de seamă ale răz
boiului eliberator din 1877—1878 im
pune o adincă venerare a memoriei 
oștenilor care au luptat și s-au jertfit 
nu numai pentru dreptul sacru al 
poporului nostru de a fi liber și stă- 

pin in țara lui. ci și pentru liberta
tea celorlalte popoare din Balcani.

După cum se știe, la începutul lui 
noiembrie 1877. blocarea Plevnei era 
încheiată, iar cercul asediatorilor se 
stringea tot mai mult in jurul ar
matei lui Osman Pașa. Dar. pentru 
ca spatele trupelor ruse și române 
de încercuire să nu fie primejduit 
dinspre nord-vest. trebuia cucerită 
Rahova și făcută inofensivă garni
zoana de acolo, care s-ar fi putut 
deplasa in direcția Plevnei spre a 
veni in ajutor asediaților.

Așezată pe malul drept al Dunării, 
in fața portului românesc Be
chet — la circa 70 km nord-vest de 
Plevna — cetatea Rahova era un 
important nod de comunicații și in 
același timp si un punct de legătură 
intre gruparea inamică de la Plevna 
Si cea de la Vidin. Efectivul garni
zoanei de aici număra aproximativ 
3 000 de oameni. Sistemul defensiv 
al Rahovei consta in patru redute 
legate intre ele prin șanțuri de apă
rare. pe un front de aproape 3 km. 
De altfel. însăși poziția geografică a

Atacul asupra cetății Rahova (7 noiembrie 1877)

cetății era avantajantă, ea dominînd 
împrejurimile.

La 3 noiembrie, domnitorul Carol 
a ordonat colonelului Slăniceanu 
— care-și avea trupele concentrate 
în zona Ostrov — să înceapă ofen
siva asupra Rahovei. Pentru atacul 
plănuit, colonelul avea la dispoziție 
6 batalioane de dorobanți. . 10 esca- 
droane de călărași, o companie de 
geniu și 4 baterii de artilerie cu 22 
tunuri — in total circa 5 000 de. oa
meni. în același scop s-a constituit 
și un detașament ruso-român. de 
circa 1 200 oameni — format din 4 
escadroane de lăncieri ruși. 7 esca- 
droane de roșiori români, o baterie 
călăreâță română cu 6 tunuri și una 

rusă tot cu 6 tunuri (în total circa 
700 soldați români și 500 soldați ruși) — 
pus sub comanda generalului rus 
Meyendorf. De asemenea, generalul 
Gh. Lupu a fost însărcinat să spri
jine atacul cu artileria de la Bechet 
Si să pregătească unităti de debar
care.

începind înaintarea, detașamentul 
comandat de colonelul Slăniceanu a 
ajuns la 6 noiembrie pe platoul de 
la Selanovcea (circa 5 km de Ra
hova), iar a doua zi dimineața a luat 
cu asalt, dinspre est. redutele, oto-

Prof. N. ADANIIOAIE
(Continuare în pag. a iV-a)

„Patrulam cu grupa mixta de or- 
dirie si' control, din. care făceau parte 
in seara aceea citiva meinhri ai găr
zilor ba triotiCe. de lâ. .întreprinderile 
„Securit" si „Postăvăria Română". 
Este vorba despre muncitorii Gheor- 
ghe Iftimie. Dumitru Mihalache, 
Eracie Toporcea. Tocmai ne aflam pe 
strada . Spătar Miiescu. cind observăm 
doi inși care, la adăpostul întuneri
cului. săreau gardul...".

Sergentul de miliție Ion Condur 
relatează oe indelete ..evenimentul" 
care avea să fie consemnat in raport 
a doua Zi. la circumscripția 6 de mi
liție. sectorul 3. Episodul trăit îm
preună cu cei trei membri ai gărzilor 
patriotice amintiți este înfățișat la
pidar. De un ton energic. Din. cind in 
cind răzbate o firească indignare. 
„Tovarășe milițian, cum procedăm 1“ 
mă întreabă Iftimie. Pentru că era 
clar, ne aflam în momentul săvârșirii 
unei infracțiuni. „Eu le ies înainte 
pe strada Căminului. Voi încdltițiri 
pe aici, prin Miiescu. Căutati să nu 
vă scape".

Celor patru le sare în ajutor si un 
om din cartier care isi repara mași
na — Frinculescu Anich.it. Vine si un 
alt cetățean, Ilie. Bocșa. „Cind i-am 
văzut pe cei doi indivizi că vor să 
scape basma curată, le-am ieșit si eu 
înainte, tăindu-le calea. De frică, 
s-au despărțit, unul încercând să 
scape pe strada din dreapta, altul tn 

direcția opusă. Lucrurile furate din 
locuința unui om. care nici nu bănuia 
că: indivizi fără căpătii i-au pătruns 
tilhărește în casă, le-au abandonat la 
coltul străzii". (Nicolae Goia. meca
nic). Unul dintre făptași reușește cu 
toate acestea să se mistuie in noapte. 
Altul insă este imobilizat și adus la

însemnări dintr-un 
rond de noapte

circa de miliție de către grupa 
mixtă.

„Făptașul prins, reținem de la in
terlocutorul nostru, era un cunos
cut recidivist, Teodor Carabulea, 
domiciliat in Șoseaua Mihai Bravu, 
nr. 147—169". Aruncăm o privire in 
„palmaresul" infracțional al acestui 
tinăr de 25 de ani. Nici nu împlinise 
20: de ani și suferă o condamnare 
pentru viol și tîlhărie. Execută pe
deapsa și, abia ce se reîntoarce in 
riadul oamenilor, e prins furînd. 
Execută și această pedeapsă, dar e 
iarăși condamnat pentru furt.. După 
liberare e ajutat să se încadreze in 
muncă, Ia Întreprinderea de încălță
minte „Progresul". Oamenii de acolo 

îl' primesc cu bunăvoință. Așteaptă 
ca el să confirme încrederea acorda
tă de. societatea noastră. îl ajută să 
se încadreze, să deprindă o meserie. 
Din cind in cind trece pe la fabrică 
și cite, cineva de la circumscripția de 
miliție. Se interesează de felul cum 
muncește, ce probleme are. Și iată 
că in fața acestui om se deschidea 
un alt drum de viață. Drumul unei 
existențe demne, clădită pe muncă 
cinstită, pe respectarea legii.

Tinărul care trăise destule expe
riențe dramatice, din vina lui, des
consideră insă această șansă. Soco
tește că munca nu-i de el și respinge 
ajutorul care i se oferea generos. Pă
răsește colectivul și o apucă pe dru
mul care l-a mai dus de trei ori in 
același loc. Acum va fi a patra oară; 
împreună cu complicele lui — Micu 
Gigei, 23 de ani, condamnat anterior 
pentru furt, pentru ultraj la bunele 
moravuri, pentru viol, alt element 
declasat, deși era calificat într-o me
serie frumoasă. Amindoi se află 
acum arestați și vor fi trimiși în ju
decată.

Deschidem aici o paranteză: sînt unii, 
chiar cu meserii, după cum am văzut, 
care-și bat singuri joc de viața lor, 
risipindu-și-o absurd prin pușcănu
___________ Iile TANASACHE 
(Continuare In pag. a II-a)

constituie.ua
Anich.it
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ÎFÂPfUL I
UN OBIECTIV LA ORDINEA ZILEI PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
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cu purice; ticuri, 
tru pentru județul 
Mihăllescu, ne anii
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Corespondentul ziarului nos- 
. I Tttâcea, E. 

____ , ... anunță o veste- 
' poveste. Firește, cu pește. 
: Pescărească, dar adevărată. Șefa 

secției piscicole din Sf. Gheor
ghe, Axenla Dumitriu, i-a arătat 
„pe viu" doi moruni uriași, fie
care de cite 250 kilograme, plus 
cițiva mai „mititei", de cite 200 
kg fiecare. Corespondentul i-a 
replicat că altădată a văzut un 
morun și mai și.

— Aveți dreptate, nu zic nu — 
a răspuns șefa secției — dar o 
asemenea namilă ați mai văzut ? 

Și l-a dus să vadă, intr-ade
văr, o namilă de morun, pe care 
tocmai ii prinsese echipa lui 
Filip Maftică. Cîntărindu-l pe 
loc „ca la farmacie", morunul 
avea peste... 400 de kilograme. 
Asta da, record !

Nota zece
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Profesorul Aurel Gîrleanu din 
Galați a primit următoarea scri
soare semnată de elevii cla
sei a VIII-a B de la Școala ge
nerală nr. 146 din București : 
„Vă facem cunoscut că. in timp 
ce ne aflam la muncă patriotică, 
am găsit un libret de economii 
care vă aparține".

Vă Imaginați bucuria profeso
rului la aflarea acestei vești, 
mai ales că nu mai spera să-și 
regăsească libretul respectiv. în 
valoare de 5 000 lei. Drept care 
ne roagă să mulțumim elevilor 
bucureșteni, iar pentru frumo
sul lor gest, ca profesor, le-ar 
pune fără ezitare nota zece la 
purtare.

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

Fără... model
După apariția faptului divers 

„Modă fără... modele", am pri
mit la redacție următoarea scri
soare din partea cititoarei Silvia 
Hagiu din București: „Intr-ade- 
vâr, activitatea Casei de mode 
a Ministerului Industriei Ușoare 
este un «model» de cum nu 
trebuie să funcționeze o unitate 
de servire publică. Iată ce mi 
s-a întâmplat mie : după ce me
seriașii mi-au luat măsură la 
comanda de cizme, au trimis 
datele respective la Centrala de 
încălțăminte și de aici, prin te
lex. la fabrica din Oradea (N.R. — 
Așa se procedează, din păcate, 
in toate cazurile). Se comunică 
dimensiunea tălpii piciorului, 
înălțimea tocului, lungimea ciz
mei, culoarea, mă rog. toate da
tele fiecărei comenzi. Cind sint 
gata, cizmele se expediază la 
București și ești invitat să le iei 
de-la Casa de mode".

Qricit de diversificat-â-r trebui ■ 
sa die = profilul Casei de mode, 
o asemenea practică nu e 'un... 
model.
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Sentință 
promptă

Nici Laurențiu Gheorghiu, idei 
Ozen Melit nu erau din orașul 
Bistrița. Primul, fără 
ocupație, de fel din 
Leordeni, județul Ilfov, 
hai-hui prin țară. Al doilea, din 
Medgidia, se afla în trecere prin 
Bistrița. Întâmplarea a făcut ca 
primul să-l întâlnească aici pe 
al doilea și, nici una, nici două, 
să tabere asupra omului, cerin- 
du-i să-și întoarcă pe dos toate 
buzunarele. Văzind că Ozen 
Melit se împotrivește. Laurențiu 
Gheorghiu l-a lovit și i-a furat 
toți banii pe care-i avea.

Procesul a avut loc la Casa de 
cultură din Bistrița. Fermă, in-' 
stanța de judecată l-a condam
nat pe L.G. la 5 ani închisoare, 
cu executarea pedepsei in peni
tenciar.

Nesăbuință
Toți șase lucrau la Secția de 

utilaj transporturi Rovinari. în- 
timplarea a făcut ca toți șase să 
aibă același nume cu un anume 
„sfînt" din calendar. Ce credeți 
că s-au gindit cei șase tizi pă- 
minteni ? Să pună mină de la 
mină, să cumpere de-ale gurii și 
băuturii, după care i-au poftit 
și pe alți colegi la zaiafet. La 
încheierea sindrofiei, petrecăreții 
au ținut morțiș să fie duși aca
să, la Tîrgu Jiu, cu autoturismul 
lui Nicolae Drâghici. Acesta a 
făcut o cunsă, a făcut-o si pe a 
doua, dar la a treia, fiind și el 
„vesel" peste măsură, a pierdut 
controlul volanului și mașina s-a 
izbit puternic de o autobascu
lantă. O persoană și-a pierdut 
viața și alte trei au fost grav 
rănite.

u, nici
nici o

Popești 
umbla
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Falsul 
stomatolog

Cum a făcut, cum a dres, 
bert Bomboch din Brașov
autointitulat, peste noapte, „sto
matolog specialist în danturi de 
aur". Dînd de veste in dreapta 
și In stingă despre ocupația lui 
„foarte convenabilă" — cum 
zicea el (și foarte rentabilă — 
cum am aflat noi), s-au găsit 
destui naivi și creduli care au 
venit să-și îmbrace un dinte sau 
doi in aur. Unii își sacrificau 
cite un inel, alții plăteau pre
țuri piperate pentru „materialul 
specialistului". Cert e că. in cu
tând, după ce A.B. le „îmbrăca" 
dinții, credulii se trezeau cu 
„îmbrăcămintea" respectivă în
verzită și coclită, lăsindu-le in 
gură un gust amar. Fie că era 
vorba de „materialul clientului", 
fie de cel al „specialistului", 
toți dinții erau îmbrăcati în a- 
ceeașl... 
arestat, 
tul" nu 
primare 
sadea.

tinichea. Depistat si 
s-a aflat că „specialis- 
avea decit șapte clase 
și că era un escroc
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Realizarea lucrărilor la termenele 
stabilite, lichidarea grabnică a restanțelor

Rafinăria Dărmănești. Aici se află 
în construcție o importantă si mo
dernă instalație, care face parte 
din marile investiții ale județului 
Bacău. Anual, instalația va produce 
însemnate cantităti de cocs petrolier, 
de motorină, benzină, gaze de rafină
rie si alte derivate. Potrivit preve
derilor planului, instalația trebuie să 
intre in funcțiune peste citeva luni, 
dar oină acum nici unul din obiec
tivele de bază ale noii instalații nu 
este finalizat.

Situația în oare se află această in
vestiție se datoreste. intre altele, si 
stării de „acalmie" care domnește și 
acum ne șantier. Directorul rafină
riei. cu care am discutat inde- 
lung. se împacă cu gindul că o 
carte din producția ce urma să fie 
realizată la această instalație va fi 
recuperată cu actualele instalații. 
Din investigațiile efectuate am mai 
reținut și faptul că beneficiarul si 
proiectantul nu au elaborat si predat 
nici oină acum constructorului în
treaga documentație. De altfel, pro
iectantul — Institutul de proiectări 
pentru rafinării din Ploiești — este 
în restantă și la această dată cu do
cumentația pentru lucrări in valoare 
de mai multe milioane de lei. docu
mentație care trebuia asigurată, con
form planificării. încă din trimestrul 
IV al anului 1976. Justificări se pot 
găsi, dar economia națională nu de 
justificări are nevoie. Nimic nu

poate justifica grava intirziere in 
predarea tuturor documentațiilor, care 
îngreunează lucrul pe șantierul ra
finăriei.

Constructorul — Trustul de con
strucții industriale din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — în loc 
să-și mobilizeze, puternic tortele, iro-

Serioase greutăți creează si unii 
dintre furnizorii de utilaje. I.M.U.T. 
Moreni, de pildă, trebuia să livreze 
cele două cuptoare pentru cocsare 
încă din luna ianuarie a.c.. dar nici 
la această dată nu au sosit pe șan
tier toate piesele componente ale 
unor asemenea utilaje-cheie. Ca ata-

Pe șantierul rafinăriei din Dărmănești 
DE CE NU ORGANIZAȚI MUNCA 

IN DOUA SCHIMBURI?

ceste foarte mult timp datorită 
-slabei organizări a activității. La 
această dată, de pildă, constructorul 
ar putea accelera ritmul lucrărilor 
la turnul de răcire, unde are destul 
front de execuție, dar continuă să 
lucreze intr-un singur schimb. 
Tot intr-un ‘singur schimb lucrează 
si montorii. deși au pe șantier, in 
stoc, utilaje care cintăresc sute 
de tone. Coloana de fracționare, 
bunăoară, a fost adusă pe șantier de 
luni de zile. insă, din lipsa unei ma
carale de-mare tonaj, aceasta se află 
si acum la sol. Și, bineînțeles, aceas
ta duce la intîrzierea altor lucrări 
de pe platformă

re. constructorii sint ținuți în loc, 
neputind efectua lucrările de izolare, 
torcretare si altele. Restante in li
vrarea utilajelor contractate au și 
întreprinderea de utilaj chimic Sur
zești. întreprinderea „23 August" din 
București și, alte unități construc
toare de mașini din tară. De ia în
treprinderea „23 August", de exem
plu. trebuia să sosească din luna au
gust două compresoare de mare ca
pacitate. Iar de la întreprinderea din 
Borzești. șantierul are de primit încă 
circa 100 tone de utilaje : schimbă
toare de căldură, răcitoare. coloana 
pentru evaoorizator s.a. Toate aces
tea nu au sosit încă pe șantier.

Aflăm, de altfel, de la beneficiar că 
la coloana pentru evaporizator. care 
trebuia predată la montaj in luna 
aprilie, nici pină la mijlocul lunii 
octombrie nu începuse fabricația in 
întreprinderea din Borzești.

Pe șantier există posibilități ca rit
mul de lucru să fie accelerat. Con
structorul dispune de forțe suficien
te, montorul, de asemenea. Se im
pune. cu precădere, organizarea mai 
bună e lucrului in două schimburi 
acolo unde este necesar. Trebuie să 
se renunțe cu . desăvirsire la ideea 
liniștitoare, dar dăunătoare pentru 
economia națională, care si-a făcut 
loc oe șantier, potrivit căreia, dacă 
si asa s-a intîrziat cu punerea în 
funcțiune a instalației, lucrările mai 
pot fi aminate, iar. restantele — tole
rate. Se știe că orice zi de intirziere 
înseamnă producție pierdută. Pot ad
mite o atare situație organele locale și 
forul de resort din Ministerul Indus
triei Chimice ? împăcarea eu ne
ajunsurile. tendința de a tergiversa 
lichidarea restantelor sini contrare 
prevederilor din legea investițiilor, 
intereselor economiei naționale si cei 
care le tolerează trebuie să suporte 
consecințele neîndeplinirii răspun
derilor stabilite de conducerea parti
dului si statului,

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteil"

Construcții noi de locuințe la Slatina

Întîlnirile alegătorilor

„Trebuie întărit controlul 
oamenilor muncii"

Candidați in circumscripția electo
rală nr. 6 Constanța pentru alege
rile de deputați in consiliul popular 
sint Ion Puiu și Alexandru Caloiani, 
amindoi lăcătuși mecanici la între
prinderea de exploatare portuară, 
amindoi fruntași în producție. în ca
drul intilnirii acestora cu alegătorii, 
muncitorul Vasile Baba, coleg de 
muncă cu cei doi candidați, a subli
niat și alte calități ale lor.: spirit 
gospodăresc, inițiativă, receptivitate 
față de părerile colectivului. „Este 
greu de spus care din ei este mai 
bun — a adăugat apoi vorbitorul. In
diferent care din ei doi va fi ales, 
important este ca noi toți, in frunte 
cu viitorul deputat, să ne facem da
toria cu aceeași răspundere și con
știinciozitate atît la locul de muncă, 
cit și in: activitatea cetățenească din 
cadrul circumscripției. Prosperitatea, 
orașului și nivelul de trai și de civir . 
lizație al oamenilor depind, in pri
mul rind, o știm bine cu toții, de 
rezultatele obținute în producție, iar 
colectivul de oameni ai muncii din 
portul Constanța a. fost întotdeauna 
un bun exemplu in acest sens".

Făcind o paralelă intre succesele 
tuturor unităților economice și dez
voltarea municipiului, vorbitorii au 
exemplificat realizările de ordin edi
litar cu fapte din circumscrip
ția nr. 6, care cuprinde centrul ora
șului, cu cele mai noi înfăptuiri ur
banistice : blocurile de locuințe și 
magazinele de pe strada Ștefan cel 
Mare, Piața Griviței și Piața Uni
rii, modernizate, recent, extinderea 
rețelei de termoficare pe toate stră
zile etc. „într-adevăr, orașul crește 
și se dezvoltă odată cu marile uni

tăți industriale și economice — a 
continuat ideea pensionarul Teodor 
Dunaev — dar putem și trebuie să 
fim mai activi in acțiunile de în
frumusețare a lui". El a cerut viito
rului deputat să intervină la consiliul 
popular pentru a se lua măsuri de 
către I.C.R.A.L. și de către ce
tățeni ca imobilele din vechiul 
patrimoniu al orașului să fie re
novate și mai bine îngrijite, pentru 
a nu crea un contrast prea mare cu 
cele noi.

Muncitorul Dumitru Codrea a făcut, 
propunerea ca viitorul deputat să se 
intereseze ca in această zonă a ora
șului, care are un puternic specific 
comercial, să se facă mai mult simțit 
controlul oamenilor muncii pentru o 
cit mai bună iservire și respectare a 

■ normelor de igienă. „O chezășie a în- 
ideplinivii . tuturor propunerilor pe. 
care le-am făcut și a conlucrării in 
spiritul îndeplinirii programului de 
lucru al consiliului popular vor fi 
întîlnirile pe care viitorul deputat le 
va avea cu noi, alegătorii, conform 
prevederilor legii", a adăugat cetățea
nul Rudolf Lejei, care a criticat fap
tul că deputatul ales în precedenta 
legislatură și-a neglijat această în
datorire.

în cuvîntul rostit în cadrul intil
nirii. cei doi candidați s-au angajat 
ca,- indiferent de rezultatul alegeri
lor, să fie in fruntea acțiunilor în
treprinse de cetățeni, iar propunerile 
făcute cu ocazia acestei întilniri să 
fie aduse la cunoștința consiliului 
popular municipal, pentru a se trece 
imediat la realizarea lor.

George MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii"

„Ne angajăm să păstrăm titlul de 
fruntași in gospodărirea orașului"

întâlnirea alegătorilor din circum
scripția electorală municipală nr. 58 
din Timișoara cu candidații Frontu
lui Unității Socialiste — Ton Izver- 
nariu. șeful secției arhitectură, și Li- 
viu Voștinaru. arhitect principal, 
ambii de la institutul de proiectări — 
a prilejuit un rodnic dialog de lucru 
pentru găsirea unor noi și eficiente 
modalități și căi de infăpțuire a 
obiectivelor cuprinse, in planul de 
dezvoltare economico-socialâ a. ora
șului. a zonei in care locuiesc. ..Atit 
in circumscripția noastră, cit și in 
celelalte zone și cartiere — spunea 
Mihai Prepeliță, președintele unei 
asociații de locatari — realizările din 
actuala legislatură au sporit mult, 
zestrea economică, urbanistică și 
ediTi.tâf-gbspodărească a municipiu
lui". Cele afirmate de alegător . au 
fost demonstrate de faptele aduse 
apoi in discuție. Municipiul Timi
șoara a ocupat, anul trecut locul I pe 
țară in întrecerea pentru gospodări
re și înfrumusețare a localităților, 
în noile zone Circumvolațiunii.'Giro- 
cului. Dîmbovița și altele — s-a ară
tat cu acest prilej — au fost date in 
folosință in actuala legislatură peste 
7 700 de apartamente, cămine pentru 
nefamiliști cu 6 600 de locuri. 74 săli 
de clasă, peste 1 000 locuri în creșe 
și grădinile, două dispensare medi
cale, spații comerciale și alte obiec
tive. De asemenea, s-au executat 
importante lucrări de modernizare a 
străzilor și trotuarelor, a. fost extin
să rețeaua de alimentare cu apă și 
canalizare, s-a dezvoltat transportul 
in comun.

Alți alegători s-au referit la Îm
bunătățirea programului de măsuri 
pentru viitoarea legislatură, astfel

incit el să asigure o satisfacere tot 
mai bună a cerințelor alegătorilor, 
aducind observații critice întemeiate 
privind slaba preocupare a I.C.R.A.L. 
pentru efectuarea la timp a unor re
parații la acoperișul mai multor 
imobile de pe străzile Paris. Colonei 
Enescu. Postăvarul. Brediceanu etc. 
Alegătorii Iosefina Banciov și Nico
lae Obrejan au arătat că propunerile 
privind sistematizarea circulației ru
tiere in zona spitalului ciinic de 
copii, in- scopul combaterii poluării 
sonore provocate de motorete, moto
ciclete și autovehicule grele. n-au 
fost soluționate corespunzător cerin
țelor formulate, de ei nici pină in 
prezent. Alegătorii au cerut ea viito
rul deputat. ș§..contribuie efectiv la 
rezolvarea '/.acestei probleme, care se 
încadrează iii preocuparea pentru 
sistematizarea, localităților și prote
jarea’ mediului ariibiănt.

în anii noii legislaturi, obiectivele 
înscrise in planul de dezvoltare eco- 
nomică-socială conferă municipiului 
Timișoara noi dimensiuni, urbanisti
ce, Sv va înfăptui prima etapă din 
programul național de sistematizare 
a teritoriului și localităților urbane, 
ceea ce va determina dezvoltarea 
impetuoasă a noilor zone de locuințe, 
asigurarea lor cu dotări edilitare, 
șco'are. creșe. grădinițe. unități 
comerciale și prestatoare de servicii. 
Cei doi candidați S-au angajat in 
fața alegătorilor că vor depune în
treaga pricepere profesională și pu
tere de muncă pentru a aduce o 
contribuție sporită la rezolvarea 
acestor importante probleme de in
teres obștesc.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

In circumscripția electorală 31 din Capitală — dialog fructuos al cetățenilor cu candidații lor Foto : E. Uichiseanu

(Urmare din pag. I)

Educatorul satu
lui în conflict 

cu... educația
De necrezut. în loc 

ca oamenii din sat să 
vadă in învățătorii lor 
adevărați educatori, 
așa cum este firesc, 
de la care să aibă de 
învățat, să primească 
un sprijin, că au min
țile mai luminate, cer 
pur și simplu să scape 
de ei. De cind au ve
nit in satul nostru, 
Bașeu, județul Boto
șani, soții învățători 
Alexandra și Gheor
ghe Apatachioaie nu
mai in certuri și 
scandaluri o țin, ur
mate de anchete peste 
anchete, se afirma in
tr-o scrisoare adresa
tă redacției. Se ceartă 
între ei, dar și cu alți 
cetățeni. Și, pe deasu
pra. in calitatea lui de 
director de școală și 
de cămin cultural. G. 
A. nici nu-i bun gos
podar. De cind a ve
nit n-a bătut un cui 
in gard, n-a sădit un 
pom. dar de stricat 
s-a dovedit a fi meș
ter. Școala nu mai are 
gard, copacii din 
curte au fost tăiați, 
materialele din care 
urma să se facă un 
local pentru grădiniță 
s-au risipit. La cămi
nul cultural au loc 
numai petreceri și 
baluri, despre munca 
de educație — nici 
vorbă. Pentru toate 
acestea, se sublinia in 
scrisoare, noi. sătenii, 
vă rugăm să ne aju
tați. pentru că ei nu 
mai merită să mai fie 

- inVățălor-i, in satul 
nostru.

Inspectoratul școlar 
al județului Botoșani 
ne-a răspuns că în
vățătorul Gheorghe 
Apatachioaie, care a 
avut comportări nesă
nătoase in sat, confir- 
mindu-se cele relatate 
in sesizare, a fost 
sancționat de către 
organele de partid lo
cale cu „vot de blam 
cu avertisment", iar 
inspectoratul școlar ju
dețean l-a mutat dis
ciplinar la școala ge
nerală cu clasele I—IV 
din satul Mlenăuți, co
muna Hudești. distan
tă de 6 km de școala 
unde funcționase. . De 
asemenea, i s-a atras 
atentia că este necesar 
să-și schimbe radical 
comportamentul față 
de oamenii din sat, să 
se achite conștiincios 
de sarcinile ce-i re
vin. Cadrele didactice 
.din comună, oamenii 
din sat au condamnat 
cu deosebită forță 
comportarea lui, atră- 
gindu-i serios atenția 
asupra răspunderii ce 
o are ca educator și 
părinte a 4 copii.

Organele de partid 
și de stat locale, se 
subliniază în încheie
rea răspunsului, și-au 
exprimat convingerea 
că vor găsi mijloace 
și metode pentru ca 
respectivul învățător

sâ se încadreze in 
normele de disciplină 
și conduită ale tuturor 
oamenilor muncii.

Măsurile preco
nizate se puteau 

lua mai din 
vreme

Din comuna Căluți, 
județul Bacău, in nu
mele celor ce locuiesc 
în cartierul C.F.R., 
ne-a sosit o scrisoare 
in care sint relatate 
necazurile ce le pro
voacă oamenilor piriul 
Mateasi Căiuti. De 
cițiva ani apa pără
sește albia, se năpus
tește pe ulița cartie
rului, inundă casele și 
apoi își continuă dru
mul pină la vărsarea 
în Trbtuș. prin cele 
circa 100 ha ale C.A.P. 
din localitate, care 
este cel mai bun teren 
agricol. Ultimele rava
gii piriul le-a făcut li
nul acesta, in luna au
gust. cînd. în urma, li
nei ploi mari, a inun
dat casele, curțile și 
grădinile oamenilor, 
distrugînd întreaga re
coltă de fasole inter
calată prin . porumb. 
„Noi am mers la con
siliul popular, am ce
rut sprijin, dar ni s-a 
răspuns foarte rece că 
nu dispune de utilaje. 
Ne-am adresat și co
mitetului județean de 
partid, la 1 septem
brie, dar pină in pre
zent (jumătatea lui oc
tombrie — n.n.) nu am 
primit nici un răs
puns". V ?:■ ■

în răspunsul Comi
tetului executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Bacău, vizat de 
un secretar al Comite
tului județean al 
P.C.R., se precizează 
că. in urma verificări
lor întreprinse, s-au 
stabilit următoarele 
măsuri :

1) in cursul lunii 
noiembrie 1977 vor fi 
luate măsuri pentru a 
calibra și adinei albia 
pîriului respectiv, asi- 
gurind astfel o secțiu
ne suficientă pentru 
scurgerea apelor ;

2) in semestrul I 
1978 se va elabora o 
documentație in care 
se vor prevedea lu
crări pentru stabilirea 
albiei in zona afectată 
și care va fi Înaintată 
la Consiliul Național 
al Apelor, cu propu
nerea de includere a 
lucrărilor in planul 
nostru de investiții pe 
perioada 1979—1980. La 
realizarea lucrărilor 
respective vor contri
bui și locuitorii din 
zonă cu o parte din 
manopera necesară.

Lăsind la o parte 
faptul că măsurile 
preconizate puteau fi 
luate mai de mult, fi
nind seama de strică
ciunile provocate oa
menilor și cooperativei 
agricole, de faptul că 
sătenii sesizează aces
tea de ani de zile, 
termenele propuse la 
punctul 2 nu pot fi de
vansate ? Este, cre
dem. in spiritul dorin
ței cetățenilor din car
tier si al interesului 
■toi> ....  ;

CONCIS, LA OBIECT
Regionala căi ferate Craiova : Pentru elibera

rea liniei I din halta de mișcare Mierlești — 
județul Olt — au fost luate măsuri de mutare 
a vagoanelor-depozit la o altă linie. Privitor la 
construirea unui peron in fața clădirii noi a 
haltei, arătăm că propunerea a fost reținută 
pentru planul de dezvoltare a haltei. Mulțumim 
grupului de navetiști pentru sesizarea făcută, 
constituind pentru noi un șprijin in muncă.

Consiliul popular al municipiului Tirgoviște : 
Folosind mijloacele proprii din cadrul sectorului 
nostru sere-parcuri. se va. continua urmărirea 
aplicării măsurilor de întreținere și amenajare 
a parcurilot^și zonelor verzi din raza munici
piului ; pentru combaterea manifestărilor de 
iresponsabilitate civică ale unor cetățeni se va 
apela mai nlult la opinia publică de masă, prin 
mijloacele de influențare obștească.

întreprinderea de aluminiu Slatina : Pentru 
umpluturi de teren (viroage. văi și drumuri se
cundare desfundate), la cererea consiliilor popu
lare ale comunelor învecinate orașului Slatina 
se evacuează, organizat, reziduuri industriale, 
între acestea se găsesc, intr-adevăr, bare de oțel 
cu uri grad avansat de oxidare. încastrate in 
blocuri de cărbune, care rezultă din demolarea 
cuvelor și nu se pot valorifica ca deșeuri de 
fier vechi sau cărbune. Am verificat pe teren 
și am constatat existența unor bare de fier vechi 
care se puteau valorifica. Drept urmare, le-am 
ridicat și valorificat, ca atare fiind hotăriți să 
fim exigenți în urmărirea acestei activități pe 
viitor.

Consiliul popular al județului Vrancea : Este 
adevărat că nu se asigură o aprovizionare rit
mică cu piine a populației din comuna Răcoasa. 
Biroul executiv al consiliului popular comunal 
a analizat situația și a stabilit, de comun acord 
cu conducerea cooperativei, să construiască un 
nou local pentru brutărie, care va fi terminat 
pină la sfirșitul anului.

Neculai ROȘCA

DE LA
în „asigurarea familială mixtă de 

viată" pot fi cunrinse persoanele 
in virstă de la 5 la 60 de ani. 
Membrii familiei care vor intra sub 
protecția asigurării se stabilesc de 
persoana care încheie asigurarea. 
Durata poliței variază de la 5 la 20 
de ani.. Suma asigurată se Stabileș
te de asigurat, cu acordul ADAS.

Primele de plată pentru asigura
tul principal sint între 4.50 si 18.75 
lei lunar, iar oentru membrii fa
miliei intre l leu si 4 lei lunar, in 
funcție de durata asigurării si de 
vîrsta persoanelor cuprinse in asi
gurare.

Plata sumei asigurate se face — 
de ADAS — in următoarele ca
zuri : la expirarea asigurării ; in 
caz de invaliditate permanentă (to
tală sau parțială) din accidente (in- 
timolate in cursul duratei asigură
rii) a oricăruia dintre asigurați :

ADAS
în caz de deces (in cursul duratei 
asigurării) al oricăruia dintre asi
gurați : in caz de amortizare a a- 
sigurării. in total sau in parte, la 
tragerile de amortizare. La expi
rarea asigurării, dacă primele de 
asigurare au fost achitate oe în
treaga durată prevăzută in poliță, 
suma de plată se majorează cu 10 
la sută, iar in caz de invaliditate 
permanentă oartială suma de pla
tă. coresounzătoare gradului de in
validitate stabilit, se maiorează cu 
25 la sută, in limita sumei înscrise 
in poliță.

Pentru relații suplimentare si 
contractarea asigurării, cei intere
sați se pot adresa responsabililor 
cu asigurările din unitățile socia
liste. agentilor si inspectorilor de 
asigurare sau. direct, oricărei uni
tăți ADAS.

dare a normelor noastre morale. 
Omul in haină albastră, omul legii, 
cum ne-am obișnuit să-i spunem, 
este și el clasă muncitoare. E ridicat 
din rindul oamenilor muncii. E pus 
de oamenii muncii în slujba oameni
lor muncii. El nu cunoaște altă mi
siune mai inaltă. mai de cinste decit 
slujirea poporului, cu devotament și 
credință fierbinte, în spiritul legali-

triva acelor putini care nu știu ori 
nu vor să afle cadența firească de e- 
xistentă si muncă. „Cetățenii sint de 
un neprețuit ajutor pentru omul legii 
— ne spune același sergent de miliție. 
Mai zilele trecute, cînd am avut 
de-a face cu un element înrăit, 
vestit in cartier pentru faptele sale 
reprobabile, individ cu antecedente 
penale, cetățeni ca Gheorghe Poe-

ciune". abdicare de la normele mo
rale si legale care stau la temelia so
cietății noastre socialiste. Nu în
seamnă citusi de puțin — cum vor 
fi crezut unii., incapabili să înțelea
gă spiritul, esența noilor reglemen
tări — că de-acum închidem ochii la 
abateri. La actele de Încălcare a le
gii. a normelor de conviețuire socia
lă si... iertăm. Nu iertăm asemenea 
fapte, să fie limpede pentru orici
ne ! Pentru că nu ou,tem. nu avem 
dreptul s-o facem. în numele sănă
tății morale Pe care o statornicim 
in sbcietatea noastră : in numele ce
tățenilor oe care-i creștem in urma 
noastră : în numele a tot ceea ce 
facem oentru om. acum si in viitor.

în lumina acestor imperative, se 
cuvine să dovedim exigentă maximă 
fală de munca si comportarea tu
turor acelora care au fost incredin- 
tati unor colective oentru educare si 
reeducare. Să-i aiutâm oe acești oa
meni să afle drumul dreot. să nu o- 
bosim în acordarea acestui ajutor. 
Dar. in același timp, să nu închi
dem ochii nici la cel mai mic semn 
de comportare necorespunzătoare. in 
care se poate afla germenele răului. 
Să întărim opinia publică — intran
sigentă. combativă, necruțătoare fată 
de orice abatere si încălcare a legii : 
să. ne considerăm, fiecare, aneaiati in 
această operă fără precedent inițiată 
de partidul nostru de a clădi un om 
nou. eliberat, de tarele moralei vechi, 
eliberat de apucături retrograde. Un 
om care să respecte leaea si norme
le morale adine înrădăcinate in so
cietatea noastră, intransigent, fată de 
orice abatere de la spiritul si litera 
lor.

Cind ajung in impas, la inevitabila 
scadentă, irtcep cu regretele, cum am 
citit si in declarațiile lui Micit si Ca- 
rabulea : „Regretăm fapta pe care am 
făcut-o“ etc. Dar pină aici — deși la 
toți cei care s-au ocupat de ei s-a 
văzut un interes statornic pentru a-i 
aduce cu munca si cu viata alături 
de oamenii care trăiesc si muncesc 
cu fruntea sus — la cei in cauză nu 
s-a văzut nici un efort care să pro
beze. în sfirșit !, înțelegerea de către 
ei a faptului că nimeni nu le poate 
tolera apucăturile potrivnice clima
tului nostru social. Iar cind apucătu
rile acestea întâlnesc barajul ferm al 
legii, cind colectivitatea refuză să to
lereze, înfierează și pedepsește după 
lege orice act îndreptat împotriva ei, 
orice tulburare a liniștii și ordinii, 
orice lezare a drepturilor cetățeanu
lui, acești oameni de nimic cer din 
nou clemență. Vin cu regrete. Cer 
la nesfîrșit îngăduință. Cu ce drept, 
în numele a ce ?!

Umanismul nostru — să fie clar — 
nu este o instituție filantropică pe 
care s-o exploateze cu nerușinare 
borfașii, paraziții, alte elemente anti
sociale. Este timpul să se înțeleagă 
de către fiecare din aceștia că socie
tatea noastră nu tolerează — tocmai 
în numele umanismului ei revoluțio
nar — sfidarea normelor noastre mo
rale de muncă si de viată, parazitis
mul, încălcarea legilor tării. Oamenii 
muncii, cu înaltul lor simt, civic, res
pingând orice act antisocial, s-au ri
dicat totdeauna cu vehementă impo-

Nici o faptă antisocială 
nu rămîne nepedepsită!
naru, pensionar, Petre Gheorghe, 
muncitor la întreprinderea „23 Au
gust". și alții n-au stat o clipă pe 
ginduri și m-au ajutat să-l imobi
lizez pe răufăcător. Spunind asta, 
vreau să arăt că oamenii înșiși sint 
interesați in menținerea unui climat 
sănătos, că nu ezită să-și facă dato
ria atunci cind se ivește pericolul 
unui act antisocial și răspund cu 
promptitudine la apelul omului in 
haină albastră — al milițianului".

După cum — adăugăm noi, expri- 
mind o cerință îndreptățită a opiniei 
publice — mai fermă, mai promptă 
se cuvine a fi și intervenția omului 
legii față de orice încălcare a legii, 
a normelor noastre de conviețuire 
socială, față de orice tendință de sfi-

tății socialiste. Fermitatea lui, in fata 
oricărei abateri de la lege, de la nor
mele de conviețuire socială, trebuie 
să-și tragă forța din fermitatea po
porului, care își apără cuceririle sale, 
nu cunoaște toleranta față , de cei care 
cutează să se atingă de aceste cuce
riri, care atentează la avutul personal 
sau obștesc, la ordinea și disciplina 
socială.

Da. sintem o societate care demon
strează plenar înalta sa grijă față de 
om. Măsurile de esență revoluționa
ră ' privind educarea și reeduca
rea la locul de muncă a unor 
persoane care au săvîrșit diferite 
abateri probează și ele din plin 
acest lucru. Dar umanismul nostru 
nu înseamnă ci tuși de outin „slăbi

O nouă tragere excepțională Pronoexpres
tinuare) și a doua, tot de 4 ex
trageri. fiecare de cite 5 nu
mere din 45 (efectuate separat 
și nu in continuare), extrăgîn- 
du-se în total' 44 numere ciști- 
gătoare. Se atribuie ciștiguri și 
variantelor cu numai 3 numere 
ciștigătoare la fiecare dintre 
cele 8 extrageri. Participarea 
se face pe bilete de 6 și 15 lei 
varianta simplă, variantele de 
15 lei luind parte la toate ex
tragerile.

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează la 13 
noiembrie a.c. o nouă tragere 
excepțională Pronoexpres. Ciș- 
tigătorilor ii se acordă autotu
risme „Dacia 1 300", excursii in 
R. P. Ungară, Italia, la Băile 
Felix, precum și câștiguri în 
bani de valoare fixă de 50 000, 
15 000 lei etc si variabilă. Se vor 
face 8 extrageri repartizate pe 2 
faze : prima de 4 extrageri, fie
care de cite 6 numere din 45 
(efectuate separat și nu în con

IRubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților ■ 
Scînteil"
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR IODETENE DE PARTID
PRAHOVA SĂLAJ

• Pînă în 1980 — o producție 
globală suplimentară de 8,9 mili
arde lei • In obiectiv — recupe
rarea rapidă a restanțelor la in
vestiții • Adincirea contactului 
nemijlocit cu masele — cale si
gură de perfecționare a activității

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ton Circei, 
prim-secretar al comitetului județean de partid, evi
dențiind bilanțul rodnic al rezultatelor obținute de 
oamenii muncii din județ in perioada care a trecut 
din actualul cincinal — intre care realizarea unei 
producții industriale suplimentare de 1.2 miliarde lei 
și a unei producții globale agricole cu 30 la sută mai 
mare față de media cincinalului anterior — a anali
zat cu exigență partinică, in spirit critic și autocri
tic, deficiențele ce s-au făcut simțite, insistind asu
pra direcțiilor in care trebuie să se acționeze in ve
derea îndeplinirii planului de dezvoltare economico- 
socială a județului in anii 1977—1980. pe întregul cin
cinal. a sarcinilor rezultate din programul supli
mentar.

în dezbaterile conferinței, critica deschisă și res
ponsabilă a neajunsurilor s-a îmbinat cu efortul de 
stabilire a celor mai judicioase măsuri organizatorice 
și politico-educative pentru îmbunătățirea activității 
în toate domeniile vieții economice și sociale. Expri- 
mind hotărirea fermă de a traduce in viață indica
țiile secretarului general al partidului la recenta 
plenară a Comitetului Central, mai multi vorbitori
— printre care Stelian Teodorescu, directorul între
prinderii „1 Mai“-Ploiești. Ion Pițurea. maistru la în
treprinderea minieră Filipeștii de Pădure. Maria 
Pirvu, muncitoare la întreprinderea „Relaxa“-Miz.il
— au abordat o arie largă de probleme concrete ale 
activității din industrie, punind accentul principal pe 
utilizarea intensivă a capacităților de producție, pe 
aplicarea mai fermă a programelor de creștere su
plimentară a productivității muncii, în scopul îmbu- 

-nătățlrii substanțiale, a eficienței economice. Ocu- 
pindu-se de problemele realizării investițiilor, ihdeo- 
sebi din industria chimică, alți vorbitori — din rin- 
dul cărora menționăm pe Ion Paraschiv, prim-secre
tar al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R.. A-

. drîan Stoica, directorul general al Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie Ploiești, Eugen Iva
nov. director adjunct al T.C.I. Ploiești — s-au referit 
la măsurile energice ce trebuie luate pentru recupe
rarea rapidă a restanțelor la un șir de lucrări, pen
tru intensificarea montajului utilajelor tehnologice 
aflate pe șantiere, pentru punerea in funcțiune a tu
turor obiectivelor cu termene in acest an și, totodată, 
pentru mai buna pregătire a investițiilor in anul 
viitor. în cadrul dezbaterilor s-au evidențiat, de ase
menea. căile pentru sporirea in mai mare măsură a 
producției agricole vegetale și animale din județ. 
Toți participanții au relevat, in cuvîntul lor. impor
tanța deosebită a contribuției teoretice și practice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și tra
ducerea în viață a politicii partidului, de multilate
rală propășire a țării.

Participanții au adoptat în unanimitate programul 
de măsuri, Apelul conferinței adresat tuturor comu
niștilor, tuturor cetățenilor din județ cu prilejul ale
gerilor de deputați de la 20 noiembrie, precum și 
mandatul încredințat delegaților la Conferința Națio
nală a P.C.R.

Luind cuvintul în încheierea lucrărilor conferinței, 
tovarășul IOSIF BANC, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
transmis din partea conducerii partidului, personal a 

ț tovarășului Nicolae Ceaușescu, un cald salut primit 
cu vii aplauze de cei prezenți. Apreciind spiritul de 
înaltă exigență comunistă in care s-au desfășurat 
dezbaterile, vorbitorul a stăruit pe larg asupra unor 
sarcini de ordin . calitativ și, de . eficiență din indus
tria și agricultura județului, asupra unor măsuri deo
sebit de importante pentru înfăptuirea riguroasă a 
programului de investiții, îndeosebi în chimie și pe
trochimie. Subliniind că recuperarea răminerilor in 
urmă relevate de conferință și înfăptuirea sarcinilor 
din programul suplimentar de dezvoltare economico- 
socială trebuie să stea în centrul preocupărilor de zi cu 
zi ale organelor și organizațiilor de partid, vorbito
rul a accentuat necesitatea adîncirii contactului per
manent si nemijlocit cu masele, a întăririi controlu
lui asupra îndeplinirii hotăririlor, a creșterii eficien
tei muncii de partid în toate domeniile de activitate.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R.. 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„în spiritul indicațiilor dumneavoastră, 
conferința județeană de partid a analizat cu 
exigență sporită rezervele incă insuficient 
folosite in economie, a dezbătut și adoptat 
măsuri pentru recuperarea răminerilor in 
urmă in activitatea de investiții, conștienți 
că, prin aceasta, paralel cu eforturile pen
tru încheierea Ia timp a contractelor econo
mice și asigurarea bazei tehnico-materiale 
a producției anului 1978, creăm condiții si
gure pentru o activitate economică supe
rioară in vederea înfăptuirii angajamentu
lui asumat de a obține pe intregul cincinal 
o producție globală suplimentară in valoare 
de 8,9 miliarde lei. Acestor deziderate ma
jore le vom consacra întreaga muncă poli- 
tico-organizatorică, eforturile tuturor comu
niștilor. Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că, potrivit tradițiilor muncitorești, 
revoluționare ale Prahovei și ale fiilor săi. 
nu vom precupeți nici un efort peiitru tra
ducerea cu fermitate in viață a politicii 
partidului, a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XI-lea, a tuturor sarcinilor ce le 
va pune in fața noastră Conferința Națio
nală a partidului".

© Noi angajamente: realizarea 
unei producții suplimentare de 
peste 1,3 miliarde lei • Capaci
tăți puse in funcțiune înainte de 
termen • Deplasarea centrului de 
greutate al muncii de partid in 

producție, in mijlocul oamenilor
Cuprinzătoare analiză a activității perseverente, 

entuziaste a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din Sălaj pentru realizarea sarcinilor ce revin ju
dețului din planul pe perioada 1977—1980, a anga
jamentelor asumate in întrecerea socialistă, darea de 
seamă prezentată de tovarășul Laurean Tulai, prim- 
secretar al comitetului județean, de partid, după ce a 
trecut în revistă pe larg importantele realizări din 
industrie, agricultură, investiții, transporturi, comerț, 
sănătate, in dezvoltarea invățămintului și culturii, a 
analizat în spirit exigent, partinic, lipsurile care mai 
există. S-a arătat că. deși însemnate, succesele obți
nute nu reflectă pe deplin condițiile create de partid 
și de stat pentru dezvoltarea județului, posibilitățile 
reale materiale și umane de care ei dispune.

Dezbaterile care au urmat, caracterizate printr-o 
vie preocupare a comuniștilor de a găsi soluții con
crete, pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor, au 
scos in evidență hotărirea lor, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, tineri si virstnici. bărbați 
si femei — de a se angaja ferm în vasta muncă de în
deplinire a sarcinilor ce revin județului. Pe baza iden
tificării și valorificării rezervelor interne de care dis
pun colectivele întreprinderilor, in adunările oameni
lor muncii au fost asumate noi angajamente, care 
vor asigura realizarea, pînă in anul 1980. a unei pro
ducții suplimentare de peste 1.3 miliarde lei.

Participanții la. dezbateri, printre care : Gheorghe 
Seichea. secretarul comitetului de partid de la în
treprinderea de conductori electrici emailați Zalău, 
Gheorghe Crețiu. președintele C.A.P. Hereclean, Si- 
roion Groza, președintele cooperativei de consum 
I-Iida, Moroși Zoltan, șef de fermă la C.A.P. Crasna, 
Valeria Baciu, secretara comitetului comunal de par
tid Horoatul Crasnei, Kerteș loan, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea județeană de con- 
•strucții-montaj Zalău, au înfățișat concret bogata 
experiență a colectivelor din care fac parte, pre- 
■zentind un șir de propuneri și angajamente, roade 
ale g’ndîrii creatoare a oamenilor muncii, expresie a 
hotăririi lor de a nu precupeți nici un efort in ve
derea ridicării eficienței întregii activități, a creșterii 
nivelului calitativ al producției, corespunzător cerin
țelor actuale. A reieșit, astfel, că este pe deplin po
sibilă depășirea în fiecare an, de către fiecare uni
tate economică, cu cel puțin 2 la sută a producti
vității planificate a muncii. Vorbitorii au arătat că 
o contribuție esențială in acest sens o vor avea pu
nerea in funcțiune inainte de termen, totală sau par
țială, a unor capacități la întreprinderile de con
ductori electrici, de anvelope, de țevi. Delegații la 
conferință s-au angajat să militeze cu fermitate, va- 
lorificind toate rezervele existente, in vederea reali
zării programului suplimentar de dezvoltare a eco
nomiei. Ei s-au angajat ca, urmind minunatul exem
plu de dăruire și înaltă conștiință comunistă, revolu

ționară, al secretarului general al partidului, să mi
liteze consecvent pentru aplicarea în viață spre binele 
patriei, pentru înflorirea ei mai rapidă, a ideilor cu
prinse in cuvintările rostite la recentele consfătuiri 
de lucru de la Comitetul Central al partidului.

Conferința a aprobat un program de măsuri, Apelul 
adresat tuturor cetățenilor din județ, precum și man
datul încredințat celor 27 de delegați care vor parti
cipa la Conferința Națională a P.C.R.

După ce a adus conferinței salutul conducerii par
tidului, tovarășul ION COMAN, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a evi
dențiat liniile directoare ale activității, dinamismul 
tot mai accentuat ce trebuie. să caracterizeze întreaga 
economie a județului. înfăptuirea vastului program 
de dezvoltare a Sălajului este strins legată de creș
terea rolului conducător al organelor și organizații
lor de partid, care trebuie să adopte un stil de muncă 
revoluționar, menit să asigure deplasarea hotărită a 
centrului de greutate al activității in producție. în 
mijlocul oamenilor, in vederea soluționării rapide a 
problemelor care se ivesc și îndeplinirii riguroase a 
tuturor sarcinilor. Prin măsurile adoptate, conferința 
a demonstrat incă o dată inalta responsabilitate, ca și 
maturitatea organizației județene, fermitatea cu care 
toți comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste me
leaguri, români și maghiari, își afirmă hotărirea de 
a inlătura neajunsurile care mai există, de a acționa 
zi de zi pentru ca planurile anual, cincinal, precum 
și programul suplimentar să fie Îndeplinite ireproșabil.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
..Ca urmare a organizării mai bune a pro
ducției și a muncii, a întăririi spiritului de 
ordine și disciplină muncitorească, s-a reali
zat de la începutul actualului cincinal o de
pășire a producției globale industriale dc pes
te 490 milioane lei fată de prevederile inițiale 
ale acestei perioade. Țăranii cooperatori, me
canizatorii și specialiștii din agricultura jude
țului au muncit cu abnegație și hotărire 
pentru gospodărirea rațională și folosirea 
eficientă a fondului funciar, pentru a smul
ge pămintului roade cit mai bogate. Creș
terea producțiilor vegetale și animale a 
făcut posibilă sporirea contribuției județu
lui nostru Ia crearea fondului central al 
statului, livrind in acest an, față de media 
anilor 1971—1975, mai mult cu 9 000 tone 
cereale, aproape 4 000 tone carne, 20 000 
tone sfeclă de zahăr, 67 000 hl lapte și alte 
produse. Vom acționa cu toată răspunderea 
pentru a nc îndeplini angajamentul de de
pășire a producției globale industriale cu 1.3 
miliarde lei față dc prevederile actualului 
cincinal".

• Obiectivul comuniștilor — reali
zarea planului pe doi ani pină ia 
1 decembrie • Importante rezerve 
de valorificat în agricultura și zoo
tehnia județului • Profunde senti
mente patriotice concretizate în 

substanțiale fapte de muncă
Lucrările conferinței extraordinare a organizației 

județene de partid Sibiu s-au desfășurat intr-un 
profund climat de exigență și fermitate partinica, 
spirit 'generat de însuși conținutul dării de'seamă 
prezentate de tovarășul Richard Winter, prim-secretar 
al comitetului județean de partid. înfățișind bogata 
paletă a succeselor obținute, in cele 22 de luni care 
au trecut din actualul cincinal, de oamenii muncii din 
această parte a tării — români, germani, maghiari — 
darea de seamă s-a referit pe larg, in mod analitic, 
la rezervele care mai există in economia județului, 
lâ căile și metodele de acțiune pentru creșterea mai 
rapidă a producției, pentru perfecționarea muncii in 
diverse sectoare.

Dezbaterile au pus puternic in evidență profundele 
sentimente patriotice ale oamenilor muncii de pe 
meleagurile sibiene. atașamentul lor fierbinte la po
litica internă și externă a partidului nostru*  voința 
lor nestrămutată de a acționa cu intreaga energie și 
capacitate creatoare pentru înfăptuirea sarcinilor ac
tualului cincinal, realizarea unei cit mai mari pro
ducții industriale suplimentare.

Subliniind că in răstimpul scurs din actualul cin
cinal s-a obținut o producție suplimentară in valoare 
de 2,2 miliarde Iei, vorbitorii — între care Miron Ne- 
grilă, director la întreprinderea „Independența" Sibiu, 
Vasile Ciuban, muncitor la intreprinderea „Vitrome- 
tan“ Mediaș. Petru Loghin, maistru la T.M.M.N. Copșa 
Mică, Teodor Topa. președintele, consiliului județean 
al sindicatelor, și alții — au argumentat că există 
posibilitatea .ca acest bilanț pozitiv să se îmbogă
țească și mai mult, astfel incit realizarea planului pe 
primii doi ani ai cincinalului să se încheie la 1 de
cembrie.

Punind în evidentă lipsurile care mai persistă, 
vorbitorii au subliniat necesitatea schimbării radi
cale a concepției privind organizarea și desfășurarea 
producției, în așa fel incit să se deschidă și mai larg 
calea introducerii cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane.

Numeroși vorbitori, intre care Zeno IIies. director 
Ia I.A.S. Mediaș.- Alexandru Petruța, director general 
la Direcția agricolă, si alții, s-au referit in cuvintul 
lor la problemele privind obținerea unor producții 
vegetale și animaliere sporite, arătind că, deși primii 
doi ani au marcat însemnate progrese pe această 
linie. în agricultura și zootehnia iudețului continuă 
să t-ămină nevalorificate importante rezerve interne.

în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat înalta 
prețuire față de activitatea largă, deschizătoare de 
progres, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea in cele mai bune condiții a planu
lui cincinal și a Programului partidului de dezvol
tare economico-socială în ritm înalt a țării, ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Conferința a adoptat. în unanimitate Apelul către 
toți comuniștii, către toți oamenii muncii din județ 
— români, germani, maghiari, virstnici și tineri, fe
mei și bărbați — cu prilejul alegerilor de deputați 
de la 20 noiembrie, mandatul pentru delegații aleși 
pentru Conferința Națională a partidului, precum si 
programul de măsuri.

După ce a transmis salutul călduros al secretarului 
general al partidului — salut primit cu aplauze Însu
flețite — tovarășul NICOLAE GIOSAN. mem
bru supleant al Comitetului. Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a expus, în încheierea dezbaterilor, 
principalele probleme care trebuie să se afle pe pri
mul plan al preocupărilor colectivelor de muncă din 
județ, subliniind necesitatea ca eforturile acestora 
să se concentreze in direcția perfecționării organi
zării producției și a muncii, folosirii cu indici supe
riori a capacităților productive, inlăturării rămi
nerilor in urmă in realizarea sarcinilor de export 
și a planului de investiții, combaterii oricăror feno
mene de indisciplină și risipă. De asemenea, vorbi
torul a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție 
neslăbită bunei desfășurări a activității in domeniul 
muncii politico-ideologice. pentru a asigura creșterea 
eficientei acesteia, promovarea largă a normelor eti
cii și echității socialiste in viața și munca fiecărui 
cetățean al patriei, formarea conștiinței noi, pă
trunsă de profund patriotism socialiste

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Raportăm cu mindrie, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. prin munca 
înfrățită, plină dc elan patriotic, a oame
nilor muncii români, germani, maghiari din 
județul nostru, înregistrăm un avans de 
27 de zile in realizarea planului pe primii 
doi ani ai cincinalului, obținind o depășire 
de 2,2 miliarde lei, peste 85 la sută din 
acest spor datorindu-se creșterii producti
vității muncii. Dc asemenea, producția 
globală agricolă a crescut eu 33 la sută fată 
de media cincinalului precedent, au fost 
date in funcțiune 76 de noi obiective in
dustriale și agrozootehnice, s-a realizat 
planul la construcțiile de locuințe din fon
durile statului, au fost date in folosință 
importante obiective social-culturale. Oame
nii muncii din județul Sibiu, in frunte cu co
muniștii. vor acționa cu hotărire pentru 
îndeplinirea exemplară a angajamentului 
asumat in conferință, de a obține in 
acest cincinal o producție suplimentară de 
5,6 miliarde lei. materializată, in principal, 
in 1 000 remorci și semiremorci auto, 400 
tone zinc, 5.8 milioane mo țesături. 1.1 mili
oane vase emailate, 1,2 milioane articole de 
marochinărie ș.a.“.

SUCEAVA
• Numai prin folosirea intensivă 
a capacităților disponibile — pro
ducție suplimentară de 480 mili
oane lei • Sarcini deosebite pri
vind dezvoltarea bazei de materii 
prime • Sub semnul modelării 

atitudinii înaintate in societate
Tmprimind o pregnantă atmosferă de lucru întregii 

conferințe, darea de seamă prezentată de tovarășul 
Alexandru Iliescu, prim-secretar ăl comitetului jude
țean de partid. a evidențiat realizările obținute in 
primii doi ani . din acest cincinal, ca și o seamă de 
neimpliniri, precum și direcțiile prioritare de acțiune 
pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor suplimentare asumate. Un puternic 
accent a fost pus pe măsurile ce trebuie întreprinse 
în domeniul modernizării si perfecționării muncii, 
rentabilizării întregii activități economice. Relevind 
rolul tot mai important al conștiinței socialiste in în
treaga operă de făurire a noii societăți, darea de sea
mă a evidențiat, necesitatea îmbogățirii conținutului 
acțiunilor de educație politică si cultural-stiintifică.

Dezbaterile au fost străbătute ca de un fir roșu de 
voința comuniștilor, a tuturor sucevenilor, de a-și 
spori contribuția la înfăptuirea hotăririlor. Congre
sului al XI-lea. a prevederilor suplimentare de dez
voltare social-economică a patriei, de creștere a ni
velului de trai material și spiritual al întregului po
por. In acest context, numeroși vorbitori, ca Marcel 
Mocanii, maistru la întreprinderea mecanică Suceava, 
Oltea Prelipceanu. muncitoare la intreprinderea Bu- 
covina-Rădăuți, Irimie Catargiu, directorul Combi
natului minier Suceava. s-au referit la necesitatea 
mobilizării tuturor rezervelor umane și materiale, re- 
liefindu-se că numai prin folosirea in scopuri pro
ductive a tuturor capacităților disponibile se poate 
obține o producție suplimentară pe cincinal de aproa
pe 480 milioane lei. O atenție deosebită s-a acordat 
in cadrul dezbaterilor sarcinilor sporite ce revin iu- 
det ului privind dezvoltarea bazei de materii prime 
si creșterea aradului de valorificare a acestora in ve
derea asigurării unor ritmuri înalte de dezvoltare în
tregii economii.

In domeniul agriculturii, participanții la discuții — 
dintre care consemnăm pe Vasile Albu. președintele 
C.A.P. Moara, Letiția Sauciuc, crescătoare de ani
male in comuna Vatra Moldoviței — s-au referit in 
special ia modalitățile concrete de realizare a pro
gramelor județene de sporire a producției de cartofi, 
sfeclă de zahăr, plante textile, in domeniul zootehniei 
și al îmbunătățirilor funciare, ceea ce va face posibil 
ca aportul, acestei ramuri la fondul central al sta
tului să se materializeze, pină in 1980. in depășirea 
planului cu 430 milioane lei.

în lumina exigențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului la consfătuirile de lucru de la 
Comitetul Central din septembrie, participanții la 
dezbateri au exprimat hotărirea organelor și organi
zațiilor de partid, de masă și obștești, de a ridica 
nivelul calitativ și eficiența activității, in rindul ma
selor, de a acționa cu fermitate pe linia educării 
oamenilor muncii, îndeosebi a tinerei generații, în 
sui ritul programului ideologic al Partidului.

In intervențiile tuturor vorbitorilor' a fo,st subliniat 
cu satisfacție și înaltă recunoștință rolul hotăritor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu il are in elaborarea 
politicii partidului. în impUinirea celor mai sacre as
pirații ale națiunii noastre de progres si prosperitate, 
de pace și colaborare intre toate popoarele lumii. ;

împreună cu programul de măsuri, conferința, a 
adoptat Apelul adresat tuturor cetățenilor județului 
cu prilejul alegerilor de la 20 noiembrie, precum si 
textul mandatului încredințat delegaților la Confe
rința Națională a partidului.

Transmitted conferinței salutul călduros al tovară
șului Nicolae Ceaușescu — salut înt.impinat cu deose
bit entuziasm — tovarășul IOSIF UGLAR, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar a.1 C.C. al 
P.C.R.. apreciind realizările obținute, a făcut o seamă 
de recomandări pentru activitatea viitoare, pe prim 
plan situind necesitatea ca organizațiile de partid să 
ia măsuri pentru impulsionarea ritmului de execuție 
pe șantiere, in vederea punerii in funcțiune la ter
men a tuturor obiectivelor. In vederea asigurării unei 
optime dezvoltări a ramurilor specifice acestor me
leaguri — mineritul, industria forestieră — ca și a 
tuturor ramurilor industriale șî agricole, comitetul 
județean de partid va. trebui să-și imbunătățeaseă 
permanent activitatea organizatorică, de cuprindere a 
tuturor sectoarelor, să îndrume cu grijă consiliile oa
menilor muncii ca organisme ale ,autocon ducerii mun
citorești. In domeniul propagandei, a apreciat vorbi
torul. trebuie utilizate mii toacele cele mai felurite 
pentru educația patriotică si moral-civică a .construc
torilor socialismului.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Analizînd in spiritul inaltei exigențe co
muniste activitatea desfășurată de către or
ganele și organizațiile de partid pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan și 
angajamentelor asumate in intrecerea so
cialistă. participanții la conferință vă ra
portează dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
evului comunist pe pământul scumpei 
noastre patrii, că am îndeplinit planul pro
ducției industriale pe 10 luni cu 14 zile mai 
devreme, preliminind o depășire pină la 
sfirșitul anului de peste 510 milioane lei. 
avans ce ne garantează;realizarea sarcinilor 
întregului cincinal înainte de termen și ob
ținerea unei producții suplimentare de 3 
miliarde lei. In același timp, ne preocupăm 
consecvent ca eforturile oamenilor muncii 
din agricultura județului să se materializeze 
in obținerea unor recolte cit mai bogate, 
ingrijindu-ne. totodată, .să Înfăptuim pro
gramul partidului de îmbunătățire continuă 
a condițiilor de trai material si spiritual, 
de formare a unui om nou. cu atitudine 
înaintată in muncă și in societate".

TELEORMAN
• Producția globală — de la 6,4 
miliarde in 1975 la peste 8,2 mi
liarde în 1977 • Prevederile cin
cinalului vor fi depășite cu 550 mili
oane lei • O preocupare centrală : 
dezvoltarea conștiinței socialiste a

oamenilor muncii
• Pe baza politicii de repartizare judicioasă a for
jelor de producție pe întreg teritoriul țării —r s-a. 
■subliniat in darea de seamă prezentată de tovarășul 
■Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R. — județului i s-a alocat 
■un .volum important de investiții, ceea ce a făcut 
•cu putință ca industria să se dezvolte intr-un ritm 
mediu anual de peste 13 la sută, iar producția globală 
•să crească de la 6.4 miliarde in 1975. la peste 8,2 mi
liarde lei in. acest an. Prin, intreaga lor , activi
tate, organele și organizațiile de partid, de masă și 
obștești vor urmări mobilizarea forțelor din toate 
•colectivele industriale, incit pină la sfirșitul cinci
nalului rămînerile in urmă să fie eliminate, reălizin- 
•du-se totodată o producție suplimentară de 550 mir 
lioane lei.

■ Participanții la discuții s-au referit pe larg. Ia ac
tivitatea organizațiilor de partid care, in lumina ulti
melor documente elaborate de conducerea partidului, 
s-au ocupat cu mai multă răspundere de pregătirea 
politico-ideologică a comuniștilor, a celorlalți oameni 
•ai muncii, in scopul participării lor active, conștiente 
•la înfăptuirea sarcinilor economice. Ei au analizat, in 
•spirit critic și autocritic, măsurile care frebuie-între
prinse in fiecare unitate economică pentru recupe
rarea răminerilor in urmă, îndeplinirea și depășirea 
planului și a angajamentelor asumate in întrecerea 
•socialistă. Anton Ștorăbăneanu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Roșiori de Vede al P.C.R., Iacob 
•Pelea, directorul Combinatului de, îngrășăminte chi
mice Turnu Măgurele, Marin Florea, directorul în
treprinderii de rulmenți Alexandria,.. Ioana . Ghinea 
•Pătrașcu, secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea textilă Roșiori de Vede. ,și alți vorbitori 
•au subliniat necesitatea ca organizațiile de partid sa 
•acționeze ferm, prin toate formele muncii politico- 
ideologice. in vederea introducerii unui spirit , de or
dine și disciplină, utilizării integrale a timpului de 
■lucru de către personalul muncitor, aceasta consti
tuind o importantă rezervă de creștere a: producției 
■in toate unitățile. Alți vorbitori — Florea Gruia, di
rectorul Trustului I.A.S., Ion Obretin, secretarul co
mitetului de partid al comunei Frumoasa. Constantin 
Cățrună. președintele C.A.P. Moșteni-Voievoda. Mihai 
■Țatără, președintele C.A.P. Moșteni:-Videle, Emllian 
•Mihăilescu. directorul direcției agricole — au arătat 
•că și în agricultură există largi posibilități pentru 
■sporirea producției. Cei care au obținut recolte mari 
■in acest an in condiții climatice mai puțin favorabile 
•și-au împărtășit pe larg experiență, subliniind, că prin 
■aplicarea corectă a tehnologiilor, peste tot pot fi ob
ținute asemenea rezultate. Abordind aspectele mun
cii cultural-educative, vorbitorii au subliniat -necesi
tatea ca această activitate să ducă la createa unui, 
■climat tovărășesc de muncă, la dezvoltarea conștiinței 
■socialiste a celor ce muncesc. Toți cei care au luat 
■cuvintul au exprimat mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul acordat dezvoltării jude
țului, pentru grija deosebită manifestată față- de oa
menii muncii prin suplimentarea substanțială a fon
dului de locuințe și reconstrucția orașelor Zimntcea 
și Roșiori, grav afectate de cutremurul din 4 martie.

Participanții la conferință au aprobat programul de 
măsuri al conferinței, Apelul adresat tuturor locuito
rilor din Teleorman și mandatul celor 51 delegați 
aleși pentru Conferința Națională a. partidului.
■ în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul 
GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului 
•Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, după ce a. 
transmis un salut călduros dip partea tovarășului 
■Nicolae Ceaușescu. a apreciat eforturile depuse de 
oamenii muncii din județ .pentru îndeplinirea planu
lui. Vorbitorul a arătat că in județul Teleorman exis
tă incă rezerve nefoiosite pentru , creșterea, produc
ției industriale și agricole, ceea ce impune ca orga
nizațiile de partid să se ocupe cu și mai multă răs
pundere de ridicarea gradului de calificare a perso
nalului muncitor, introducerea unei discipline ferme, 
extinderea mecanizării și automatizării. în agricul
tură trebuie acționat pentru încheierea, stringerii re
coltei și grăbirea arăturilor de toamnă, pentru gene
ralizarea experienței unităților -fruntașe. Perioada 
campaniei electorale să stimuleze și să sporească 
eforturile oamenilor muncii pentru înfăptuirea sar
cinilor de plan, pentru reducerea Cheltuielilor mate
riale si de producție, constituind un bun prilej pen- 
tru manifestarea spiritului gospodăresc, civic.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Raportăm conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, muncind cu abnega
ție și devotament, oamenii muncii au reali
zat in primii doi ani ai cincinalului un ritm 
de dezvoltare industrială de 13 la sută, au 
dat peste plan mijloace de automatizare, 
utilaje tehnologice, mașini și piese de 
schimb pentru agricultură, confecții, textile, 
au livrat la fondul central însemnate canti
tăți de produse agroalimentare. Ne anga
jăm in fața Comitetului Central al parti
dului să folosim mai bine potențialul ma
terial. să recuperăm răminerile în urmă și 
să obținem in acest cincinal o producție in
dustrială suplimentară in valoare de 550 mi
lioane Iei, să realizăm la termen toate o- 
biectivele de investiții. In agricultură, vom 
milita neabătut pentru a traduce in viață 
sarcinile Congresului al XI-lea, indicațiile 
dumneavoastră, pentru a spori, an de an, 
producțiile și a realiza in acest cincinal, 
peste prevederi, 50 000 tone cereale, 10 000 
tone floarca-soarelui, 20 000 tone legume, 
însemnate cantități de produse animale".

(Urmare din pag. I)
numeroase prețuri de vinzare cu 
amănuntul au rămas neschimbate — 
de exemplu, la piine, ■ făină, mălai, 
orez, zahăr, anumite sortimente de 
încălțăminte, țigări (unele prețuri 
chiar reducindu-se : aparate de ra
dio. biciclete, antibiotice). Desigur, 
in această perioadă, ca urmare a 
creșterii considerabile a’ prețurilor 
materiilor prime pe piața mondială, 
ă efortului măre de investiții făcut1 
de societatea noastră; lă unele pro
duse de larg consum s-a impus 0 
majorare a prețurilor de vinzare cu 
amănuntul : faptul că aceste majo
rări de preturi au avut un ritm foar
te lent, comparativ cu evoluția re
tribuției. fiind, practic, sub creșterile 
de preturi care se anticipează prin 
plan, a făcut să nu fie afectată creș
terea generală a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Cit este de substanțial progresul 
tn ridicarea nivelului de trai se poa
te constata că diferența dintre re
tribuția medie netă din 1976 și cea 
din. 1955, adică cei 1 213 lei. asigura 
anul trecut cumpărarea, in plus față 
de 1955, a 10 kg de carne de porc 
(pulpă cu oe). 20 litri de lapte, 10 
kg pline albă, 1 kg de unt. 3 kg de 
brinză telemea, 30 kg cartofi. 30 de 
ouă. 4 kg de paste făinoase, o pere
che de pantofi bărbătești, o pereche 
de pantofi pentru femei. o uniformă 
școlară si o cămașă de zefir.

Să nu uităm că acestea reprezintă 
cifre medii ; or. In spatele lor se 
regăsesc situații concrete si mai 
elocvente. De pildă. în 1955 retribu
ția minimă netă se ridica abia la 240 
lei, adică reprezenta circa 48 la sută din 
retribuția medie ; or, un număr 
mare de oameni al muncii se aflau 
tocmai la nivelul retribuției minime.

Despre legătura indisolubilă dintre sporirea productivității
și creșterea bunăstării întregului popor

dispunând astfel, practic, de o re
tribuție zilnică de numai 9.40 lei, 
adică aproximativ echivalentul unui 
kg de orez sau zahăr. în aniil 1976 
retribuția zilnică minimă atinsese 
50.40 lei. adică era mai mare de peste 
5.3 ori ca in anul 1955. Odată cu ri
dicarea simțitoare a retribuției mi
nime. s-a Înregistrat si o deplasare 
Însemnată a personalului muncitor 
spre nivelurile de retribuție situate in 
iurul retribuției medii. Rezultă că. in 
toată această perioadă, precumpăni
toare a fost tendința de asigurare a 
unui standard mediu de viată cit mai 
ridicat prin creșterea mai rapidă a 
retribuțiilor mici. Tocmai ca urmare 
a acestei acțiuni sistematice duse de 
partid s-a realizat diminuarea ra
portului dintre retribuțiile nete cele 
mai mari 
la I cît a
1976.

Pirghia 
creștere a standardului mediu de 
viată o constituie fără îndoială po
litica de acumulare sporită promo
vată de partid cu deosebită consec
ventă in ultimul deceniu. Că lucru
rile stau așa o probează fără echivoc 
Înseși calculele. Dacă rata acumulării 
ar fi rămas constantă, adică în jur 
de circa 25 la sută cit a inregistrat 
în cincinalul 1961—1965. o seamă de 
indicatori esențiali ai nivelului de 

și cele mai mici, de la 18 
fost in 1955 la 5,53 la 1 in

care a asigurat continua

trai ar fi avut cu totul , alte valori 
decit. le au in prezent sau le vâr

Dacă rata de acumulare ar fi fost 
de 25 la sută lei)(in

Indicatori 1970 1975 1980
Retribuția medie netă lunară 1 254 1 480 1 706
Veniturile totale ale țărănimii (lunar) ■ 619 687 776
Cheltuieli social-culturale ne locuitor

(anual) 1 500 1 890 2 280
Desfaceri de mărfuri si prestații

de servicii pe locuitor (anual) 5 545 7 068 8 591

în condițiile actualei rate de acumulare
de 33—34 la sută (în lei)

Indicatori 1970 1975 1980
Retribuția medie netă lunară 1 289 1 595 2 201
Veniturile totale ale țărănimii (lunar) 743 1 018 1 354
Cheltuieli social-culturale ne locuitor

(anual) 1 680 2 397 3 226
Desfaceri de mărfuri si prestații

de servicii pe locuitor (anual) 5 584 8181 11 793
majorarea 

la 33—34 la 
cu mult in 
de creștere

Se desprinde clar că 
ratei de acumulare pînă 
sută a permis realizarea 
avans a unor parametri ____
a nivelului de trai. Așa, bunăoară, 
nivelul estimat pentru 1980 la re
tribuția medie a fost depășit incă din.
1976. cind s-a înregistrat 1 712 led,, in 
vreme ce la cheltuielile social-cultu
rale si desfacerile de mărfuri s-a 
câștigat un avans de peste 5 ani. Cit 
privește veniturile țăranilor, abia in 

avea in , viitorul apropiat. Iată 
tuatie comparativă in acest

o si-
sens.

1980 s-ar fi depășit nivelul atins în 
1970. Dacă in condițiile unei rate de 
acumulare moderate se înregistra un 
ritm moderat si relativ constant de 
creștere a nivelului de trai, rata 
inaltâ de acumulare determină acce
lerarea ridicării bunăstării ; cu peste 
600 lei. de exemplu, creste retribu
ția medie netă in anii 1976—1980. față 
de; numai 300 lei in perioada 1971—
1975. in vreme ce in prima variantă 
acest indicator înregistrează o creș
tere de 226 lei. atit in anii 1971—

nivelului de trai toCmai 
a desfășurării unui intens 

industrializare pe baza 
susținute, ceea ce a asi-

1975. cit si in perioada 1976—1980. A 
fast posibilă o asemenea accelerare 
a creșterii 
că urmare 
proces de 
acumulării
gurât creșterea rapidă a productivi
tății muncii. .

' Desisur. s-ar putea fâce și altfel 
de comparații in sensul de a rnăsura 
realizările noastre de azi cu. cele ale. 
țărilor avansate din purict de' vedere .................. .... ...
economic. Un asemenea calcul pune producției nu-si pot da in întregime 
in evidentă faptul că in R.F.G., de 
exemplu, pentru un costum de hai
ne este necesar să lucrezi circa 26—27 
de ore, in vreme ce la noi peste 100 
de ore. Sau că pentru 1 kg carne de 
porc sint necesare doar 1 h 3’ în 
R.F.G. fată de 2 h si 59’ la noi. 
Dacă, in ansamblu există de
calaje între nivelul nostru de trai 
și cel din unele țări avansate, cauza 
principală rezidă in decalajul care 
se mai menține pe planul producti
vității muncii. Este adevărat că in 
anii construcției socialiste producti
vitatea muncii sociale a crescut mult 
în tara noastră, după cum s-a văzut 
mai sus. dar tot 
este și faptul că 
atins la noi este 
mai mic decîț in 
dustrial ale lumii. Or. atit timp cit 
se mențin decalajele Pe planul pro
ductivității muncii, nu pot. este im
posibil să nu persiste si decalaje in 
ce privește nivelul de trai.

Nu poate f| de conceput o creștere

r.tit de adevărat 
in prezent nivelul 
încă de 3—4 ori 
țările avansate in- 

rapidă a veniturilor fără o creștere 
accelerată a productivității muncii — 
aceasta este o lege esențială a ori
cărei economii prospere, dinamice, 
creșterea productivității trebuind să 
depășească creșterea retribuției me
dii. Orice nesocotire a acestei core
lații ar duce la situația paradoxală 
de a ie consuma mai mult decit se 
produce, ceea ce ar însenina o dare 
înapoi pe planul dezvoltării econo
mice DESIGUR. DORIM SA TRĂIM 
LA FEL DE BINE CA CELE MAI 
BOGATE NAȚIUNI : PENTRU A- 
CEASTA insa nu avem de ales 
DECIT UN SINGUR DRUM — 
CREȘTEREA RAPIDA A PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII PE FONDUL 
UNUI STRICT REGIM DE ECO
NOMII. Fără o stare generală de 
spirit care să zăgăzuiască prompt și 
energic orice formă de irosire de bu
nuri materiale, de bani sau de timp, 
eforturile pentru creșterea rapidă a
roadele pentru ridicarea bunăstării 
poporului.

Cu atit mai imperioasă este aceas
tă cerință in actualele condiții, cind 
s-a trecut la majorarea substanțială 
suplimentară a retribuțiilor. Sporirea 
retribuțiilor oamenilor muncii cu 
mult peste nivelurile stabilite prin 
planul cincinal impune o preocupare 
susținută pentru creșterea suplimen
tară a productivității muncii. înde
plinirea exemplară a programului de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai adoptat, de Plenara C.C. al 
P.C.R; din. iunie a-c. necesită ca. pe 
ansamblul cincinalului, să se reali
zeze, numai in. industrie, o Creștere 
a productivității muncii cu peste 55 
la sută, fată de 50.7 la sută cit a fost 
Prevăzut inițial prin plan. Așadar, 
asbirind la. creșterea retribuției, tre
buie inainte de toate să avem in ve
dere in ce măsură noi înșine contri
buim la sporirea rapidă a producti
vității muncii — pirghia trainică a 
creșterii venitului national.

„Trofeul minerului44
în cadrul tradiționalelor con

cursuri' pe meserii și olimpiade 
profesionale, un Ioc bine definit 
11 ocupă „Trofeul mineriilui'", 
prilej, de ..intrecere al .celor măi 
buni lucrători din această ra
mură de 'bâză ă ecbftdihiei na
ționale.

Concursul, organizat de Comi
tetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Uniunea sin
dicatelor din întreprinderile mi-' 
niere. petrol, geologie și energie 
electrică, in colaborare cu ■ Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, și care se desfășoară 
sub genericul „Pregătirea pro
fesională la nivelul sarcinilor 
cincinalului revoluției tehni’co- 
științifice", are ca scop stimu
larea interesului și preocupări
lor tinerilor mineri pentru con
tinua perfecționare a pregătirii' 
profesionale, cultivarea dragostei 
pentru meseria aleasă și respec
tarea normelor tehnice de pro
tecție a. muncii in ramura mi
nieră.

După desfășurarea primelor 
faze, cei mai buni dintre parti
cipant! se vor întrece, începind 
de vineri, la Deva, în cadrul fa
zei finale pe țară a concursului. 
Aceștia vor participa la o pro
bă practică ce va avea loc la 
întreprinderea minieră ■ Deva și 
la mina Țebea, precum și la. o 
probă de verificare a, cunoștin
țelor teoretice. Ciștigătoruj tro
feului. va fi. desemnat duminică, 
in urma unui concurs cu public 
gen. „Cine știe, ciștigă", ce se 
va desfășura la Casa de cultură 
a. sindicatelor din localitate. 
(Agerpres).
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ECRANIZAREA OPERELOR
LITERARE CLASICE

act de cultură, mesaj al actualității
Premiera citorva din rea

lizările cinematografice din 
ultimii doi ani in cadrul 
Festivalului național „Cin- 
tarea României", reluarea 
re ecrane, eu prilejul săr
bătoririi eliberării, a unor 
filme de referință pe 
ceasta temă, ne oferă 
lejul unor considerații 
ordin mai general. Și 
optimiste. In primul rînd. 
siguranța că prin filmele 
noastre reprezentative ne 
găsim dacă nu in faza ela
borării unul stil al cinema
tografiei românești determi
nat de continuitatea unor 
trăsături artistice anume, 
acumulate de-a lungul ani
lor (intre „Moara cu noroc" 
de exemplu si „Dincolo de 
pod" există o interesantă fi
liație de tipuri.de ambianțe 
dramatice sau preocupări 
plastice de o anume func
ționalitate dramaturgical, in 
orice caz in cea a acumulării 
da particularități relevante 
pentru o școală națională 
de film, pentru autenticita
tea surselor ei de Inspira
ție, a determinărilor de spa
țiu și psihologie ce repre
zintă specificul național si 
spiritual, semnul distinctiv 
al unor arte naționale. Fără 
a fi o partizană necondițio
nată a ecranizărilor (argu
mentele pentru aducerea 
scriitorilor clasici si con
temporani in cimpul cinema
tografic, fie si numai pentru 
a le lărgi, prin film, au
diența. sint tot ații de în
dreptățite ca si cele împo
triva adaptărilor care im
plică prea adesea riscul 
compromiterii valorilor li
terare). consider că în mo
mentul de față o cale sigu
ră prin care putem atinge 
acest specific in fond si 
formă și totodată o treaptă 
•upertoară înspre actul de 
cultură autentică la care 
rivnește filmul românesc o 
reprezintă tocmai ele. ecra
nizările. Exemplele sint nu
meroase si — sperăm — tot 
mai concludente datorită 
unei mai atente orientări a 
caselor de filme spre acea 
literatură care să ofere ci
neaștilor terenul unor pa
sionante dezbateri pe idei 
eobuale. pe sentimente im
portanta în nobila acțiune 
de cultivare morală între
prinsă de toti factorii noș
tri educaționali.

Inițiativele, mal bine con
certate. ar putea evita su
prapuneri de teme si au
tori cam din aceeași peri-

a-
Dt'i- 

de 
mai

oadă. idei similare și vor 
putea adăuga noi succese 
celor recunoscute in ultima 
vreme. Ecranizări care au 
intrat rapid in zona de in
teres a specialiștilor: cum 
au fost modernele adaptări 
după Agârbiceanu ale lui 
Mircea Veroiu și Dan Pita. 
Nunta de piatră și Duhul 
aurului achiziționate de 
Muzeul de artă modernă 
din New York, altele dis
tinse la festivaluri interna
ționale; filme ca Osinda, 
Tatăl risipitor, Ma-ma — 
toate acestea au primit și a- 
precierea publicului larg 
pentru care „războiul rece" 
dintre literatură si film nu 
există, important fiind re
zultatul artistic superior. Fie 
că el e somptuosul Tănase 
Scatiu (regia Dan Pita, sce
nariu Mihnea Gheorghiu 
după romanul lui Duiliu 
Zamfirescu) sau Prin ce
nușa imperiului (strălucita 
adaptare la film a litera
turii lui Zaharia Stancu. 
de către Andrei Blaier), 
Dincolo de pod (eseu des
pre Slavici și lumea lui. și 
nu o simplă transformare a 
„Manei", de către Mircea 
Veroiu) sau Osinda (ver
siune regizorala de Sergiu 
Nicoiaesou după „Velerim 
și Veler doamne" de Victor 
Ion Popa), toate aceste fil
me. în ciuda diversității va
lorice și stilistice, demon
strează un lucru : că reuși
tele se datoresc in primul 
rind unei concepții despre 
adaptare. despre raportul 
de egalitate stimulatoare și 
nu clc subordonare intre 
film și literatură, rezulta
tul unei viziuni artistice, 
culturale si politice superi
oare. Cu o maturitate de
plină. 'Tănase Scatiu selec
tează din vasta frescă a lm 
Duiliu Zamfirescu exact 
relația conflictuală-cheie, 
și anume violenta ascensiu
ne a lui Scatiu si moliciu
nea, apatia boierului Mur- 
gulet, sugerînd. totodată, cu 
pregnantă fundalul drama
tic pe cave se precipită is
toria celor două familii, 
dar si istoria unei țări în
tregi cuprinse de viatul 
răscoalelor țărănești de la 
începutul secolului. Frumu
sețea tabloului la țară nu 
mai e pur contemplativ, 
cum se anunța, ci dinami
zată treptat, dinamitata de 
furtuna socială ce se apro
pie. Citeva dramatice și su
gestive înfruntări dintre ță
rani si Scatiu sau Murgu-

let — plasați, cu toate deo
sebirile lor de temperament 
șl cultură, pe aceeași bari
cadă in perspectiva istoriei 
— trimiterea. din finalul 
magistral al filmului, la ta
bloul celebru al lui Băn- 
cilă dovedesc o superi
oară înțelegere a „socialu
lui" în funcție de necesită
țile demonstrației artistice.

De asemenea, modifica
rea unghiului de abordare 
a povestirii și plasarea pe
rechii Sida-Hans in cen
trul filmului Dincolo de 
pod. cu tot ghemul de con
flicte social-nationale pe 
care le presupune acest cu
plu tinăr Infruntînd pre
judecățile vremii — fac din 
ecranizarea „Marei" o ori
ginală operă de reevaluare 
a cărții, O lectură critică 
activă, modernă. Inspirată, 
care corespunde mal bine 
sensibilității Și rațiunii, spec
tatorului de astăzi. Pentru 
că. prin densitatea ideatică, 
solidaritatea conflictelor si 
a caracterelor oferite de li
teratura de bază, regizorul 
capătă mat multă libertate 
de acțiune creatoare : eli
berat de povara cirpirii u- 
nor goluri din scenarii, 
așa-zis originale, dar fără 
o arhitectură dramatică so
lidă. regizorului ecranizator 
îi rămine timp de găsire a 
unor ingenioase soluții, fu
rnice. De aceea, tocmai e- 
cranizările din ultima vre
me ne-au oferit, pe lingă 
bucuria întilnlril cu idei 
generoase, cu povestiri in
teresante si originale. și 
desfătarea unor imagini 
specific cinematografice, a 
unor opere inspirate, nu a

unor simple transpuneri 
școlărești, a povestirii in 
cadre inteligibile, fluente. 
Iată, de pildă, peregrinările 
lui Darie — eroul epopeii 
lui Zaharia Stancu — prin 
viitoarea războiului si ce
nușa imperiilor au drept 
concluzie. sugerată prin 
mijloacele cinematografice, 
aflarea identității sociale a 
individului, situarea lui fer
mă in centrul istoriei ca 
făuritor al ei. si nu ca sim
plu : val pe ocean. Aparte
nența la clasa și la nația pe 
care o reprezintă este lapi
dar exprimată, eu aprins 
orgoliu, de către tînărul ță
ran și incheie grandios si 
simbolic filmul lui Andrei 
Blaier : „Sint Darie al Iu. 
Darie al lui Darie, a! lu: 
Darie...". Rareori cinemato
graful și-a găsit o expresie 
mai. „a sa" care să sugere
ze. printr-o frază literară, 
un lung șir de strămoși, de 
nobilă obîrșie a acestui Dă- 
mint. identitate frumos 
exprimată, cu fierbinte 
demnitate si patos simplu, 
de Gabriel Oseciuc : „sint 
Darie al lui Darie al lui 
Darie".

Se vede, din notațiile de 
mal sus. că o viziune artis
tică si politică bine conso
lidată. pe un teren de au
tentic talent, ambiție pro
fesională și culturală, dra
goste pentru valorile și tra
dițiile artelor noastre, asi
gură opere cinematografice 
de înaltă ținută. Acte de a- 
devărată cultură si mesaje 
spirituale de fierbinte ac
tualitate.

Alice MANOIU

DIN ACTIVITATEA I.A.T.C
La. studioul .„Cașandra" 

al Institutului de artă 
teatrală și cinematogra - 
fică — teatru in primul 
rînd al tinerilor și pentru 
tineri — domnește în a- 
ceste zile animația speci
fică ultimelor pregătiri 
ale unui nou spectacol : 
este vorba de cea dinții 
premieră din actuala sta
giune — piesa lui D. R. 
Popescu „Piticul din gră
dina de vară", în inter
pretarea studenților de 
la clasa conf. umv.

Amza Pellea.' Expresie a 
strinsei legături dintre 
procesul de invățămint 
și practică, acest specta
col, ca și celelalte pre
zentate in stagiunile tre
cute, oferă studenții or 
din ultimii ani de la cla
sele de actorie și 
ale I.A.T.C.
contactului 
bllcul, ii 
pe viitori i 
teatrului < 
secretele ei.

regie
posibilitatea 

direct cu pu 
familiarizează 

slujitori ai 
cu rampa și

Decada discului sovietic

Aspect din expoziția de pictură a artiștilor plastici amatori de la „'Jmversal-Ciub"

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Imagini frumoase, convingătoare,
inspirate din viața și munca de zi cu zi

In spațiosul hol al clu
bului platformei industriale 
„23 August", uzinelor „Re
publica" și U.M.G.B. (,,U- 
niversal-club") s-a deschis 
de curind o expoziție de 
pictură a artiștilor plastici 
amatori din București. Or
ganizată sub auspiciile Co
mitetului de cultură și e- 
ducație socialistă al muni
cipiului, această manifes
tare marchează deschide
rea ediției a doua a Festi
valului național „Cintarea 
României". La baza organi
zării ei a stat o riguroasă 
selecție, iar rezultatele, de 
ordinul calității ' artistice, 
sint la înălțimea exigențe
lor. Expoziția de la ,.Uni
versal-club" oferă intr-ade
văr o imagine concludentă 
asupra unui potențial ar
tistic mai puțin cunoscut; 
contribuie la . concretizarea 
unor complexe modalități 
de a aborda pictura; înre
gistrează manifestări ale 
unor sensibilități specifice. 
Explorarea curajoasă a uni
versului contemporan, in
vestigarea realității, desco
perirea unor forme și lim
baje menite să exprime 
personale meditații și apti
tudini sint doar citeva din 
direcțiile 
amatori 
căutările,
precum Constantin Stanică.

Victor Moșcu. Teofil Geor
gian, au adus și de această 
dată, in lucrările lor, ,a- 
ceeași libertate plină de 
farmec delicat a transpune
rii, au creat imagini in 
care elementele decorului 
popular ni se restituie ca 
acte fundamentale ale fan
teziei. Cu aceeași seriozi
tate de atitudine, cu a-

rile in domeniul investigă
rii . sugestiilor miraculoase 
ale culorii reunesc deopo
trivă căutările unor expo
zanți, dintre care amintim 
(cu regretul de a nu-i putea 
menționa pe toți), pe 
Gheorghe Hossu. . Ion Le
bădă. Aurel Mărginean.i, 
Hoția Cosmovici. Teodor 
Cuzino, George Georgescu,

Expoziția artiștilor plastici amatori 
deschisă la „Universal-ciub“

V

cinema

■ 8.45: 
20.30; 

io: 
11-15;

9.15; 
GRI- 
13,13; 
13.15;

in care artiștii 
și-au desfășurat 

Artiști „naivi".

ceeași gravitate in aborda
rea subiectelor. Vasile Pa- 
rlzescu a realizat o suges
tivă și simbolică contra- 
punere a Mangaliei vechi 
și a celei noi intr-o lucrare 
de intensă vibrație, care 
trăiește in primul rind prin 
stringența expresiei plasti
ce. „Mangalia de ieri și de 
azi" ca și „Casa roșie" sint 
lucrări realizate cu sensi
bilitate contemporană, lu
crări care surprind prln- 
tr-un inefabil fior liric.

Realizate intr-o 
fluidă, 
surdine 
licate, 
stan tin
asemenea, 
dotație

culoare
cu intensități și 

ale unor tonuri de- 
picturile lui Con- 
Vulcan atestă, de 

O remarcabilă
artistică. Preocupă-

Lluba Mihăilescu, Sarlna 
Cosa etc. Sint autorii unor 
lucrări care realizează de 
fiecare dată o concordanță 
a temei tratate (cel mai 
adesea peisajul patriei) cu 

, „orchestrarea cromaticii a, 
imaginii.

Pasiunea perfecționării și 
autoperfecționârii răzbate 
dincolo de fiecare imagine 
in parte, tinzind parcă să 
demonstreze că „a instrui" 
și „a delecta" 
termenii 1 
dihotomii, 
nente ale

' creator.
Deschisă

ia din platformele 
triale cele mai i 
ale capitalei noastre.

nu mai sint 
unei ireductibile 
ci părți compo- 
acaluiași proces

în incinta une-
> indus-
puternice

tr-un mediu muncitoresc, 
această ekpoziție iși atin
ge, concomitent, obiectivul 
artistic și scopul educativ. 
La „Universal-club". ne re
latează tovarășul director 
Nicolae Lazu. „vin săptă- 
mînal intre 3 000 și 5 000 de 
tineri: Ia o seară distrac
tivă participă aproximativ 
700 de oameni. Dorim ca 
prin intermediul expoziții
lor pe care le organizăm 
aici periodic să-i for
măm pe membrii clubului 
nostru ca iubitori de frumos. De altfel, pe această 
linie educa.tiv-esțetică or
ganizăm lunar un club ai 
artelor -- menit să infor
meze. să pună in d'scuție 
I rob'eme legate de arta' 
plastică. Pe linia acelorași 
pr : a âpărl de educație prin 
artă, m cadrul clubului 

. .nostru .funcționează uu .aere 
de metaloplastie și sculptu
ra in lemn, a cărui activi
tate formează obiectul unor 
expoziții periodice".

Larga audiență ta public 
a expoziției. participarea 
entuziastă a tinerilor spec
tatori 1a descifrarea și în
țelegerea lucrărilor prezen
tate. pe care am observat-o 
în chiar seara vernisajului, 
reprezintă o garanție a 
succesului, a eficienței ac
țiunilor întreprinse.

Marina PREIJTO

„Decada discului so
vietic" constituie un 
eveniment marcant, in 
viata artistică a Ca
pitalei. Sint. orezenta- 
te melomanilor Dește 
180 de titluri, ceea ce 
înseamnă 
30 000 de 
cumente 
gini care 
ore lupta 
sovietic neutru înfăp
tuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octom
brie. muzică, in toate 
genurile. Se not ascul
ta : vocea lui Lenin 
(discursuri oe care le 
tinea in timpul revo
luției). cintece revolu
ționare. muzică pa
triotică. Pentru cei ce 
iubesc folclorul. An
samblul de cintece si 
dansuri al armatei, 
condus de Boris Alek
sandrov. orchestra de 
instrumente folclorice 
— dirijor N. Ossiuov. 
corul Radioteleviziu- 
nii din Leningrad, o 
formați® ucraineană 
oferă cele mai cunos
cute cintece populare 
rusestl. in invesmin- 
tare orchestrală sau 
corală, din care nu 
lipsesc celebrele: „Vol
ga". „Stepa". „Pe 
munte". „Kalinka"...
Sint interesante discu

rile de 
6 oară, 
soliștilor 
gomaev. 
homenko, 
Rezanova

aproximativ 
discuri : do- 
istorlce. oa- 
vorbesc des- 

poporului

u-muzică 
imprimările 

Muslim Ma- 
Maria Pa- 

Svetlana 
(discul nu

mit „Merii in floare"), 
medalionul „folk" ofe
rit de tinăra cintărea- 
tă Jana Bicevskata 
(piese compuse oentru 
voce si chitară. Dre- 
cum „Floarea mea". 
„Prietene dragi ca su
rorile". care arată le
gătura cu romanța, cu 
cintecul vechi rus). 
Dlesele ansamblului de 
muzică ușoară „Melo
dia". precum si.„ Ray 
Con.iff cintind in lim
ba rusă alături de o 
formație vocal-instru- 
mentală din Moscova.

De mare succes se 
bucură — este impre
sionant numărul melo
manilor 
fonică. 
standul 
fonice 
printre 
grata" simfoniilor de 
Șostakovici — dirijor 
Kiril Kondrasin. sim
foniile 2—l—5 de Gla
zunov (interpretează 
orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii so
vietice dirijată de 
Vladimir Fedoseev). 
Concertul nr. 1 oentru 
Dian si orchestră de 
Ceaikovski (protago
niști : orchestra din. 
Berlin, dirijorul Ber
beri von Karajan, ce
lebrul oianist Lazăr 
Berman). Concertul nr. 
3 pentru Pian si or
chestră in re minor 
od. 30 de Rahmaninov 
(cu Andrei Gavrilov) 
si Orchestra de stat a

— muzica sim- 
Pentru că i n 
muzicii sim- 

se găsesc, 
altele, „Inte-

U.R.S.S. condusă de 
Aleksander Lazarev). 
Suit ofertte iubitorilor 
muzicii simfonice, de 
asemenea, pagini de 
Bruckner (simfoniile 
nr. 3 si 9). Mozart 
(Concertul oentru pian 
și orchestră in ml ma
ior K.V. 365). Suini, 
Saens („Carnavalul a- 
n mialelor"). Ceaikov- 
ski (Trioul pentru 
pian, vioară si violon
cel „în memoria unui 
artist"). Bacii (concer
te Dentru două viori si 
orchestră — soliști 
Leonid si Pavel Ko
gan. concerte oentru 
orgă si orchestră — 
solist Oleg lancenko). 
Beethoven (celebrul 
Trio numit „Arhidu
cele") ,

in cadrul programu
lui intens si variat al 
schimburilor culturale 
cu Uniunea Sovietică 
(amintim printre alte
le „Decada discului 
românesc" care a avut 
loc la Moscova in pri
măvara acestui an). expoziția discului so
vietic este o manifes
tare care vorbește e- 
locvent despre arta si 
cultura sovieticii, des
pre tradiția muzicii 
sovietice, desore școa
la interpretativă a 
mucizienilor din tara 
vecină si prietenă.

Smaranda 
OTEANU

N. COPOIU, Gh. UNC

• Piesa netermiiiată pentru pia
nina mecanica : PATRIA — 9.30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Călugărul misterios (film In 
relief) : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20,13.
• Mark polițistul : SCALA -
10,30: 12,30; 14,30: 16.30: 18.30: 
FESTIVAL — 9; 11,13; 13.30 
18,15; 20.30. FAVORIT — 9: 
13,30; 15,45; Jg; 20,15.
• Regăsire : CENTRAL — 
11.30: 13.45: 18; 18.15; 20,S0. 
VITA — 3: 11,15: 13.30; 16;
20. ÎS, MIORIȚA — 9; 11;
15.30: 17,4.5: 20.
• Surisul mamei ; LUCEAFĂRUL
- 1); 11,15; 13,30; 1Ș: 13,15: 20,30,
CAPITOL — 9.15: 11.30: 13.45: 18; 
18,15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,13: 20.30.
• Salty — 9.30: 11.30: 13,30: 13.30.
Calina Roșie : — 13: 20 : DOINA.
• Ținutul Uitat de timp t FERO
VIAR — 9: 11.13; 13.30: 16; 18.15; 
::0.30, MELODIA - 9: 11.15: 13,30; 
16: 18.15: 20,30. GLORIA - 9: 11,15; 
13.30: 15.43: 18: 20.15.
• iarna bobocilor ; CIULEȘTI —
9: 11: 13.15; 15.30; 17.45; 20. AURO
RA — 0: 11,15; 13,30: 13.45; 18:
20.15. ARTA — 9: 11.13: 13.30: 15.43: 
18: 20.
• Johnny chitară ; EXCELSIOR
- 9: 11.15: 13.30: 15,45: t8 
TOMIS — 9: 11,30; 14: 16,30
• Rocky : 
9.30: 11,30:
• Strada
— H, Cursa -- 
veste înapoi cu 
CINEMATECA.
• Comoară din 
BUZEȘTI — 9 ;
18; 20,15.
• Din lumea tUmului de altădată: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 
20,30.
• Veronica se Întoarce : — 9, 
Atentatul de la Sarajevo — pj; lâ; 
17,30; 20, BUCEG1.
• Căpitan la 15 ani : FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 15,43: 18; 20,13, 
VOLGA — 0; 11; 13,15; 13.30; 17.45; 
20.
• Corsarul negru : LIRA — 9,30; 
12.15; 16; 19,13.
• Marele singuratic : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Făgădulala : COSMOS — 10: 
15.30 ; 18; 20.15. FERENTARI — 
9,30: 11.43: 14: 16,15; 19.80.
• Pușca veche — 10: 12: 14,
Chirurgii — 16: 18: 20 : COTRO- 
CENl.
• Veronica — is. Taburetul prin
țesei — 18: 20 : PACEA.
• Piedone, comisarul fără armă: 
VICTORIA — 9.13: 11.30: 13.43: 18: 
18.15 : 20.30.
• Zina apelor - 9: 11: 13. A 
cincea pecete — 15,30; 16: 20. FLO- 
REASCA.
• Buzduganul cu trei peeeti : 
VITORUL — 13; 16.30. MUNCA — 
9.15: 11.45; 15,30: 19.15.
• Atit timp cit bate ceasul : 
POPULAR — 15,45: 18: 20.
• Spada neagră : FLACARA — 
9: 11.13: 13,30: 13,45; 18: 20.13.
• Nu mai fac — 16. Pintea — 
18: 20 : PROGRESUL.

li.15: 13,30: 15.45: 18; 20,15;
> — 9: 11,30; 14: 16,30: 19.

CASA FILMULUI — 
13,43: 16: 18,15: 20.30.

— 9.45: 11,45, Accattone 
10,15: 18.30, Pri- 
nilnle — 20.30 :

lacul de argint :
11.15; 13.301 13.45'

teatreJ

Invitație la hanul „Ciuta

adevărata 
a. acest ui 
Un debut 

concertul 
de hoarde

Stagiunea clujeana

de 
artiști 
reve- 

mislu-

Și prin această edi
ție Toamna muzicală 
clujeană a dovedit că 
este una dintre mani
festările artistice de 
ținută ale tării ; pro
grame bine pregătite, 
bogate nu numai prm 
varietatea stilurilor, ci 
și prin numărul con
certelor oferite 
formațiile de 
oaspeți. Le-a 
nit gazdelor
nea de a deschide festi
valul cu recenta lu
crare a lui Mihai Mol
dovan intitulată „Can- 
temiriana". A urmat 
„Concerto" de B. Bar
tok, in care am recu
noscut măiestria și 
forța constructivă a 
ansamblului — Filar
monica clujeană diri
jată de Emil Simon. 
Concertului pentru 
pian și orchestră de 
Vhopin. Regina Smend- 
zianktt i-a adus o 
notă romantică, filtra
tă printr-o sensibilita
te contemporană.

Trei formații corale 
au asigurat festivalului 
afirmarea unui gen de 
referință a școlii noas
tre de compoziție : 
„Madrigal". „Capella 
Transilvanica". „Corul 
filarmonicii din Cluj" 
sub bagheta dirijorilor

Marin Constantin (p> 
care publicul clujean il 
așteaptă de fiecare 
dată eu multă căldură), 
și respectiv Dorin Pop. 
Florentin MiMescu au 
dai uu exemplu de fe
lul iu care formațiile 
noastre promovează o- 
perele reprezentative 

artei noastre cora- 
au răsunat pagini 
Paul Constantines- 
Sigismund Toduță, 

Niculescu. M

ale 
le : 
de 
cu.
Stefan 
Marbe, Liviu Glodea- 
nu, alături de Bartok, 
Hindemith, sau Mes
siaen.

S-au bucurat de un 
frumos succes și serile 
închinate muzicii de 
cameră : au concertat 
cvartetele „Napoca". 
„Pro camera" (in in
terpretarea cărora am 
putut auzi in noi ipos
taze pagini de Ciorteu. 
Stravinschl sau 
Șostakovicl), a fost 
prezentă formația „Ars 
Nova" condusă de Cor
nel Tăranu. cu prune 
audiții de mare inte
res, creații aparținind 
lui Anatol Vidru. M. 
Marbe. Lucian Meția- 
nu, Tăranu sau A. 
Stroe. Nu putem să nu 
menționăm numele so
liștilor : Agneta Kriza,

iNZIE

I. BudOiu. C. Pană, care 
au dovedit o dată mai 
mult inaltul lor profe
sionalism, 
maturitate 
ansamblu, 
merituos : 
ansamblului
„Pro musicâ" (alcătuit 
din tinere cadre ale 
conservatorului clu
jean). în program : 
pagini de Bach, Sigis
mund Toduță.

Ultimele seri ale 
festivalului au fost re
zervate muzicii simfo
nice : Filarmonica clu
jeană l-a avut din nou 
ca oaspete pe dirijorul 
americani Adrian Sun
shine. yAm reascultat 
„Scenele" lui Ștefan 
Niculescu intr-o viziu
ne închegată, Stefan 
Ruha a construit cu 
dezinvoltură Concertul 
de vioara de Haciatu- 
rian. iar in final. 
„Moarte și transfigura- 
ție“ de li. Strauss.

A fost un festival de 
elevată ținută cu pro
grame intru totul me
ritate de exigentul pu
blic clujean.

Romeo 
GHIRCOIAȘ1U

„Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și România 66

în 
sub 
de 

so- 
lin-

Apărută recent 
Editura politică, 
egida Institutului 
studii istorice si 
cial-politice de pe _ 
gă C.C. al P.C.R.. in 
contextul manifestă
rilor orile iuite in tara 
noastră de cea de-a 
60-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialis
te din Octombrie, lu
crarea „Marea Revo
luție Socialistă din Oc
tombrie si Romanța" 
se înscrie ca o nouă 
contribuție la eviden
țierea vechilor legă
turi de pri .tenie, co
laborare și întrajuto
rare în lupta pentru 
libertate și o viață 
mai bună ce s-au dez
voltat între cele două 
țări vecine de-a lun
gul istoriei.

Pornind de la faptul 
că principiul solidari
tății internaționale se 
manifestă în condiții 
și forme adecvate 
fiecărei etaoe istorice.

autorii alcătuiesc o 
valoroasă retrospecti
vă a relațiilor de so
lidaritate militantă ce 
au unit, incă de la in- 

. ceDuturile afirmării lor
De arena social-pollti- 
că, mișcările muncito
rești din cele două 
țări. Sprijinul si sim
patia fată de lupta 
revoluționară din Ru
sia. manifestate activ 
si constant de prole
tariatul român, de o- 
pinia publică progre
sistă din tara noastră, 
raporturile strinse din
tre socialiștii români 
si ruși, ajutorul acor
dat revoluționarilor 
ruși constrînsi să-si 
părăsească tara din 
cauza terorii țariste, 
atitudinea plină de 
simpatie față de pri
ma revoluție rusă, 
colaborarea dintre 
partidele si organiza
țiile muncitorești din 
cele două țări în anii 
primului război mort

dial sint prezentate in 
carte ca un „patrimo
niu istoric", ca măr
turii vii ale vechimii 
si amolorii acestor re
lații.

In momentul de
clanșării revoluției 
Droletare din Rusia, 
mișcarea muncitoreas
ca din România se 
at'la intr-un stadiu 
înaintat, af'lrmindu-se 
ca o outernică forță 
soclal-Dolitică a tării, 
factor activ al mișcă
rii revoluționare 
ropene. Această 
tuatie a generat, 
du Dă cum reiese
lucrare, nu o „simplă 
luare de poziție" tată 
de evenimentele revo
luționare din Rusia, ci 
aprecierea lor. de la 
început, ca o piatră de 
hotar in istoria uni
versală si, legat de a- 
ceasta. organizarea 
unor forme superioare 
de spriiinire a revolu
ției socialiste ruse — 
lupta cu arma in mi-

eu*  
si- 

asa 
din

nă pentru victoria a- 
cesteia, pentru conso
lidarea puterii mun
citorești in Rusia So
vietică. In lucrare 
găsim noi date și fap
te care atestă pre
zenta activă si masi
vă a revoluționarilor 
români oe fronturile 
de luată din Ucraina, 
de pe Volga, din Cau- 
caz, Asia centrală. O- 
rientul îndepărtat 
jertfele de «inge oe 
care aceștia le-au dat 
in lupta eroică im nu
tri va albsardistilor si 
a interventionistilor 
străini.

Solidaritatea clasei 
muncitoare, a maselor 
largi Dopulare 
România cu cauza 
volutiei proletare 
Rusia, cu marea 
tălie a Doooarelor .

pentru edifi
carea socialismului, a cunoscut — cum se 
reliefează pe larg în 
cartea despre care 
referim — noi dimen

vietice

din 
re
diu 
bă- 
so-

siuni după crearea 
Partidului Comunist 
Român, care, de la 
înființarea sa. înfrun- 
tind prigoana regimu- 

. lui
resc, a militat consec
vent 
solidarității internațio
nale, pentru relații de 
bună vecinătate, prie
tenie și colaborare cu 
Uniunea Sovietică.

Lucrarea se incheie 
cu o prezentare a re
lațiilor de colaborare 
si solidaritate româno- 
«ovietlce in anii edifi
cării noii orinduiri so
ciale. relații 
amplificat 
au dobindit 
nut tot mai 
procesul înaintării ce
lor două țări oe calea 
constructlei socialis
mului si comunismu
lui. Sint relevate rolul 
determinant. însem
nătatea de prim ordin 
a contactelor directe 
dintre conducătorii de

burghezo-moșie-
sub stindardul

care s-au 
continuu, 
un con ti - 
bogat In

partid și de stat ai ce
lor două țări, tovară
șii Nicolae Ceaușescu 
si Leonid Ilici Brejnev, 
pentru întărirea prie
teniei si colaborării 
dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul 
Comunist 
Sovietice, 
publica 
România 
Republicilor 
Socialiste.

Noile 
formare 
troduce 
istorică, 
densitatea 
lor conferă lucrării a- 
trlbutele unei apariții 
editoriale 
sluiind mai 
noastari a 
tradiții de 
intraiutorare 
ol. adincirii prieteniei 
dintre cele două po
poare.

al Uniunii 
dintre Re- 

Socialistă 
Uniunea 

Sovietice
si

surse de in- 
t>e care ie In
in literatura 

orecum si 
con duzii -

meritorii, 
bunei cu- 

vechilor 
stimă si 

recinro-

Prof. unlv. dr. 
Traian CARACIUC

Recent, in județul Buzău. cbrp- 
rația de consum a dat in folosință 
un atrăgător loc de popas pentru 
turiști : Hanul „Ciuta". El se află si
tuat în localitatea cu același nume, 
pe șoseaua Buzău — întorsura Bu
zăului (D.N. 10), la km. 38, intr-o 
pitorească regiune subcarpatică de 
dealuri împădurite. Unitatea, con
struită in stilul arhitectonic tradi
țional al locurilor, oferă condiții 
optime de confort și odihnă. Ca
mere elegante, cu două și trei pa
turi. cu incăizire centrală, pol găz
dui zilnic 50 de turiști. In cele două 
saloane ale restaurantului, oaspeții

pot servi preparate culinare dintre 
cele mai gustoase. Amatorii de 
excursii au posibilitatea să vizi
teze in împrejurimi numeroase 
locuri pitorești și interesante, cu <lc 
exemplu tabăra de sculptură de la 
Măgura sau vulcanii noroioși de 
la Piciele Mari.

Bucureștenii care doresc să re
țină locuri pentru a petrece ciieva 
zile la această unitate sau la alte 
hanuri ale cooperației de consum 
se pot adresa agenției de turism 
,.Universalcoop" din holul casei de 
bilete a Sălii Palatului, telefon 
14 52 09,

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Oameni și șoareci 
— 19.30. (sala rnică) : Valiza eu 
fiul uri — 19.30.
• Filarmonica „George Eneaîii" 
(săli, -micâ a- Palatului) : VlH.t- 
l țsi.' 'Integrala sonatelor pentru 
flaut șl continuo — 20.
• Opera Română ; Cucoșatul de 
la Nolre-Dame. (Esmeralda)
• Teatrul de operetă : 
vienez — 10.30.
• Teatrul 
tandra- 
Undeva,
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
19.30.
• Teatrul 
gheru) :
19.30.
• Teatrul _ 
titlu - 19,30.
• Teatrul 
Tănase" (sala 
de la Vasile — 
ria) : Varietăți
19.30.
• Teatrul „I, 
muzicii ușoare
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bucuroși de oaspeți — 
19 30.
• Teatrul 
ehio — 17,.
• Teatrul 
torta) : o
10. Aiiolimpurile min/.ului - 17.
• Circul București : Super circ -
19.30.

■ 19.
Singe

Bu„Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu): 

o lumină 19 30.
Mic : Rețeta fericirii —

de comedie : Plicul

„Nottara“ (sala Ma-
Patima fără sfîrșit —

Ciulești : Comedie fără

sattric-inuzical „C.
Savoy) : Salutări 
19,30, (sala Victo-, 
pe portativ —

Vasilescu" : Muza 
— 19,30.

.,lon Creangă- : Pinoc-

„Țăndărică" (sala Vie- 
poveste cu eintec

VICTORIA DE LA RAHOVA
(Urmare din pag. I)
mane. La ora 10,30. uti sunet pre
lung de goarnă dă semnalul atacului. 
Fără a ține seama de focul puternic 
care i-a intimpinat, dorobanții mus- 
celeni, imbărbătați de maiorul Giu- 
rescu — care solicitase onoarea de a 
deschide lupta — pornesc intr-un 
iureș năvalnic asupra primei redute. 
Pătrunzind in șanțurile din fața ei, 
luptătorii români atacă la baionetă- 
și cuceresc reduta, pe care implintă 
drapelul tricolor. întrucit garnizoana 
se retrăsese la adăpostul unei creste 
de deal din fața redutei principale, 
dorobanții reiau atacul, ocupă creas
ta și valea ce-i despărțea de redută, 
după care, sub ploaia de gloanțe și 

■îh strigăte de „ura", se reped mai 
departe spre atac. Caporalul Stancu 
Niță moare vitejește in fruntea ca
marazilor săi. sublocotenentul Spiroiu, 
deși rănit, continuă să-și îmbărbă
teze trupa. La cîțiva metri de redută 
cade eroic maiorul D. Giurescu și 
comanda batalionului este preluată 
de locotenentul Pavel Bordeianu, 
dar. peste citeva minute, și acesta 
cade la datorie. Pe la ora 15. maiorul 
C. Ene. trecînd în frurtea dorobanți
lor, ordonă reluarea atacului și izbu
tește să înconjoare reduta, dar este 
lovit mortal de un glonț. Intră in 
luptă si Regimentul 10 dorobanți, 
care respinge un contraatac și înain
tează pină în șanțurile redutei celei 
mai puternice, dar lăsindu-se seara, 
se sună retragerea pe vechile poziții.

A doua zi — 8 noiembrie — din 
cauza cetii dese care se lăsase peste 
valea Dunării, nu s-au mai reluat 
atacurile asupra Rahovei.

Comandantul forțelor grupate 
Rahova, dindu-și seama că nu
mai putea rezista ofensivei române, 
hotărăște retragerea spre Vidin ; in 
uimineața de 9 noiembrie, garnizoana 
a părăsit Rahova, punindu-se in 
marș spre podul de peste riul Ogost.

Aici se concentrase, încă din ziua 
precedentă, batalionul de dorobanți 
mehedințeni, condus de căpitanul 
Merișescu (circa 600 de oameni), cu 
misiunea de a opri cu orice preț tre-

în 
va

cerea coloanei in retragere. Proteja
tă de ceață și de întunericul nopții, 
coloana a ajuns la Ogost. atacind 
pe apărătorii podului. Dorobanții 
s-au apărat insă cu dirzetțje. 
„Toate eforturile disperate ale tur
cilor pentru a-și croi un drum pe 
pod — raporta entuziasmat Meyeu- 
dorf — au rămas zadarnice datorită 
apărării eroice a dorobanților susți
nuți de cavaleria ruso-română și de 
artilerie". Cind dorobanții au presim
țit că atacatorii, superiori numericeș- 
te, erau pe cale să-i copleșească, au 
ieșit din tranșee și i-au împrăștia' 
printr-un atac la baionetă ; apoi au 
revenit pe pozițiile lor și i-au mai 
respins în două rînduri. In cele din 
urmă, aceștia, lăsind mulți morți pe 
cimpul de luptă, au alergat spre văr
sarea viului și — după ce au aruncat 
în apă saci de nisip, căruțe, corturi și 
alte bagaje — au reușit să-l treacă 
prin vad, retrăgindu-se spre Lom 
Palanca. Roșiorii și lăncierii, pornind 
in goană după ei. le-au capturat tot 
convoiul de muniții și provizii (cir
ca 150 de care). 2 chesoane de arti
lerie și 54 de prizonieri.

Trupele române de la Bechet, care 
bombardaseră Rahova incă din prima 
zi a atacului, au fost înștiințate de 
populația bulgară de retragerea gar
nizoanei din oraș. Atunci, generalul 
Gh. Lupu a trecut Dunărea (pe pon
toane) cu un batalion de dorobanți și 
milițieni și a intrat in Rahova „acla
mat de DODulație, care striga me
reu „Ura! Trăiască România !“. Apoi, 
comandantul trupelor romane a invi
tat pe locuitori să-și aleagă „un 
consiliu municipal și un polițai", ceea 
ce s-a îndeplinit imediat. Peste cite
va oro au Intrai in oraș, eu trupele 
lor. colonelul Slăniceanu și generalul 
Meyendorf venind din direcții dife
rite.

Victoria de la Rahova a fost plă
tită cu mari jertfe de singe. Pentru 
bravura de care au dat dovadă în 
luptele de la Rahova, dorobanților si 
roșiorilor români li s-au conferit 80 
de medalii „Virtutea militară" și 22 
ordine ruse „Crucea Sf. Gheorghe".

Vitejia dovedită de trupele române 
în luptele de la Rahova șl importan-

ța victoriei repurtate pentru desfășu
rarea ulterioara a războiului au test 
apreciate atit de comandanții mili
tari, de presa vremii, cit și de iste
ricii de mai tirziu. Astfel, marele 
duce Nicolae subliniind că „izbimla 
de la Rahova aparține pe deplin ar
melor române" iși exprima totodată 
părerea că această victorie „va avea 
o influență favorabilă asupra dezvol
tării viitoare a războiului". La rin- 
dul său, domnitorul Carol, coman
dantul trupelor de încercuire a 
Plevnei. accentua că „luarea Ralia
tei va fi scrisă cu litere neșterse in 
analele noastre, alături de luarea re
dutei Grivița". Generalul Meyendorf, 
după ce a lăudat comportarea eroi
că a ofițerilor, a tunarilor si roșio
rilor, a ținut să precizeze că doro
banților „le revine onoarea princi
pală" in luptele din 7 și 9 noiembrie. 
Atit presa română, cit și unele ziare 
străine ca : „Journal de Saint Pe- 
tersbourg", „Politik", „Fremdenblatt", 
„La France" au elogiat vitejia ar
matei noastre Ia Rahova și au ară
tat importanta strategică a cuceririi 
acestei cetăți. De pildă, ziarul . „La 
France" din 16/28 noiembrie 1877, 
scria : „Gloria acestei strălucite fapte 
de arme revine in intreginie arma
tei române. Este pentru a doua oară, 
de la Mihai Viteazul ineoace, că dra
pelul românesc flutură pe zidurile 
Rahovei".

Istoricii bulgari au subliniat că bi
ruința românilor de Ia Rahova a 
avut și o mare importanță politică, 
prin aceea că a silit pe ocupanți „să 
abandoneze o serie de localități din 
vestul Bulgariei, eăutind siguranță si 
adăpost la Belogragik și Vidin. Tn 
urma acesteia, cea mal mare parte 
din zona de vest a Bulgariei a fost 
curățată de trupele ocupante".

Eroismul eliberatorilor Rahovei — 
ca și al celor care s-au jertfit in bă
tăliile de ta Grivița, Plevna și Smir- 
dan — va trăi veșnic in conștiința 
națiunii noastre, iar opera făurită cu 
singele lor va rămine in analele isto
riei ca una dintre cele mai mari bi- 
ruinți a poporului român pe drumul 
libertății, al independenței statale și 
al progresului social.

tipuri.de
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ÎNTOARCEREA de ia moscova 
A MEMBRILOR DELEGAȚIEI 

DE PARTID $1 DE STAT A TARII NOASTRE
Mărfi s-au inapoiat de la Moscova 

tovarășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. — 
membri ai delegației de partid și de 
stat a țării noastre care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., a participat la

Convorbiri privind întărirea colaborării 
româno-coreene

Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele părții române in Comisia in- 
terguvernamentală consultativă in 
problemele relațiilor economice și 
tehnico-știintifice dintre Republica 
Socialistă România și R.P.D. Core
eană, a primit, marți după-amiază, 
delegația economică guvernamentală 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tovarășul Ro 
Tai Sig, vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, al Comitetului Popu

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general caldă, cu cerul variabil. Izolat, 
in nordul și estul Transilvaniei și in 
centrul Moldovei s-au semnalat bur
nițe și ploi slabe. Vîntul a suflat in 
general slab. Temperatura aerului, la 
ora 14, oscila intre 4 grade la Joseni 
și Miercurea Ciuc și 19 grade la Măi- 
canești. Local, dimineața, s-a produs 
ceață care pe alocuri, in sud-vestul Ol
teniei, Crișana, nordul și estul Tran
silvaniei a persistat. în București : 
Vremea a fost relativ caldă. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros în cursul 
dimineții. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14. a fost 
de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 noiembrie. în țară : Vremea 
va fi în general caldă, deși tempera
tura aerului va înregistra o scădere 
ușoară, îndeosebi în nordul țării. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale în jumătatea de nord-vest 
a țării și izolat în rest. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, prezentînd in
tensificări locale de scurtă durată (30— 
40 km pe oră). La munte, intensifică
rile vor fi din sectorul vestic și vor 
depăși 60—70 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între zero 
și opt grade, izolat mai coborite în

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
A

In citeva rîndurila florești: Pasiunea pcnUu fotbal e mare.
Dar grija pentru onoarea colectivului e și mai mare

Meciul de fotbal (divizia C) din
tre Olimpia Rimnicu Sărat si Vic
toria Florești a fost intrerupt. in mi
nutul 25, și nu s-a mai reluat. De 
ce 1 Pe scurt, faptele s-au petrecut 
astfel : la scorul de 2—0 pentru gazde, 
un jucător de la Florești a fost faul
tat oe la mijlocul terenului, arbitrul 
a lăsat avantai oaspeților, care insă 
au pierdut mingea — preluată de 
localnici, pasată de citeva ori si in
trodusă in plasă : 3—0 ; fotbaliștii de 
la Florești au protestat, reclamind si 
faultul grav si ofsaid, arbitrul a a- 
rătat cartonașul roșu celui mai re
calcitrant dintre ei. acesta n-a vrut 
s# părăsească terenul, alti doi co- 
ețjiipieri ai săi au lovit apoi De con
ducătorul jocului — care, in această 
situație, a dictat încheierea meciu
lui.

Era în 2 octombrie. Peste numai 
citeva zile. în dimineața de 7 oc
tombrie. din inițiativa comitetului de 
partid, comitetul sindicatului si con
siliul asociației sportive din între
prinderea de anvelope ..Victoria” 
I '.'ști au analizat incidentele im- 
pr. .nă cu echipa proprie, cu antre
norul si conducătorul ei- Pe baza 
concluziilor reieșite din verificările 
făcute între timp la Rimnicu Sărat, 
a declarațiilor celor impricinati si a 
poziției celorlalți jucători — s-au 
hotărit următoarele: scoaterea din 
lot si excluderea din viata sportivă 
a celor trei fotbaliști vinovati ; sanc
ționarea antrenorului cu mustrare ; 
înlocuirea conducătorului secției : în
tocmirea unui program concret, cu- 
nrinzind acțiuni politico-educative 
permanente in mijlocul tuturor spor
tivilor din întreprindere : dezbaterea 
fantelor săvîrsite de fotbaliști in co
lectivele muncitorești din care fac 
parte, criticarea atitudinii lor prin 
stafia de radioamplificare, gazeta de 
perete si foaia volantă internă.

în aceeași zi. seara, avea să dis
cute cazul si comisia de disciplină 
a federației de fotbal care a dictat 
sancțiunile ei : suspendarea echipei 
..Victoria” Florești De 5 etape ; elimi
narea celor trei vinovati din activi
tatea oompetitională pentru un an : 
omologarea meciului cu 3—0 în fa
voarea Olimoiei Rimnicu Sărat.

Si. astfel, cazul s-a încheiat cu 
măsurile ce se cuveneau. Poate că 
nici n-am fi scris atît desDre el dacă 
nu s-ar fi detașat intr-un anume fel. 
In situația in care — din păcate — 
un asemenea incident nu este singu
lar. mai ales in Divizia C. modul in 
care a fost tratat la intreprinderea 
de anvelope „Victoria" Florești s-a 
detașat cel Dutin din două puncte de 

festivitățile prilejuite de cea de-a 
60-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
se aflau tovarășii Paul Niculescu, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc, pre
cum și miniștri, activiști ai C.C. al 
P.C.R. și alte persoane oficiale.

A fost prezent V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

lar Central al R.P.D. Coreene, care 
face o vizită în tara noastră.

Au fost abordate aspecte privind 
lărgirea și diversificarea activității 
de colaborare și cooperare economi
că. tehnico-științifică și culturală, 
precum și a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească. a 
luat parte Bujor Almășan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale.

(Agerpres)

estul Transilvaniei și nordul Moldovei, 
iar temperaturile maxime vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade. Ceață loca
lă. mai ales dimineața și seara. în 
București : Vreme in general caldă. Cer 
variabil, favorabil burniței. Vînt slab 
pină la moderat. Temperatura ușor va
riabilă. Ceață dimineața și seara.

ALBA IULIA

Un nou magazin 
universal

De curînd, în municipiul Alba 
Iulia a fost dat in folosință un 
mare magazin universal —. GE- 
MINA. Realizat pe măsura ce
rințelor unui comerț modern, 
noul complex oferă cumpărăto
rilor articole de confecții, trico
taje, galanterie, țesături. Încăl
țăminte, pentru copii, femei și 
bărbați. De asemenea, comple
xul GEMINA pune Ia dispoziția 
consumatorilor o frumoasă co
fetărie și un modern snack bar 
cu un bogat sortiment de pre
parate specifice.

vedere : a fost făcută o analiză, o- 
biectivă si exigentă. încheiată cu 
măsuri proorii severe, inainte de a 
se cunoaște poziția federației ; s-a 
trecut dincolo de sancțiunile Dropriu- 
zise. implicațiile etice ale faptelor- 
fiind dezbătute muncitoreste in co
lectivele care-i cuprind De făptași.

Am fost de fată, intr-un» din zi
lele trecute. Ia o asemenea dezbate
re in .spirit muncitoresc. Era. de fapt, 
adunarea grupei sindicale de la a- 
teiierul mecanic — unde lucrează doi 
dintre cei trei fotbaliști sancționați, 
cit si antrenorul. Toți cei care au 
luat cuvintul (in total 14 muncitori, 
in majoritate comuniști) s-au situat 
De aceeași poziție intransigentă, con
damn,înd atitudinea huliganică si an- 
gaiindu-se să-i educe De cei in dis-

Etica și echitatea in sport
cutie în spiritul eticii muncito
rești si al unei exemplare con
duite sportive. Citeva exemple : 
..Sportul, cum il concepem si îl do
rim noi. face parte din procesul de 
educație. Pe terenul de ioc. fotbalis
tul trebuie nu numai să arate că este 
el educat, dar să si ofere lecții de. 
educație spectatorilor. Iată de ce nu 
putem să nu criticăm aspru abaterile 
ne care fotbaliștii noștri le-au săvîr- 
sit nu numai de la et.ica sportivă, ci 
si de la codul etic al comuniștilor” 
(Ion Negrea). „Au compromis colec
tivul nostru muncitoresc. Nimeni de 
la noi din întreprindere n-a mai 
fost dus in situația să-i roșească 
obrazul, niciodată, nicăieri” (Mihai 
Vasilescu). „Fiind venit în întreprin
dere nu prea demult si neavînd pa
siune pentru fotbal, nici nu știam că 
Trăistaru e si fotbalist. îl cunoșteam 
numai ca un foarte bun frezor. Dar 
ce-au făcut ei la Rimnicu Sărat este 
inadmisibil” (ing. Gabriel Preda). 
„Am rămas foarte surprinși de ges
tul lor. stiindu-i meseriași buni si 
harnici la locul de muncă. înseam
nă că. totuși, mai au în educație la
cune de care nu ne-am dat seama 
si pe care trebuie să-i aiutăm. mun
citoreste. să si le înlăture" (Ștefan 
Rădoi). „Indiferent dacă arbitrtil a 
greșit ori nu (ca om e supus gre
șelii). _ De teren el este director ge
neral‘si dacă a decis ceva, asa ră- 
mine. Chiar dacă iubim noi fotbalul 
si-1 iubim foarte mult, nu putem 
accepta ca fotbaliștii să păteze onoa
rea colectivului nostru muncitoresc”

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru felicitările prietenești transmise cu ocazia Zilei naționale a 
Austriei mulțumesc sincer Excelenței Voastre și Împărtășesc, totodată, 
convingerea dumneavoastră că bunele relații dintre statele noastre se vor 
dezvolta in continuare in interesul popoarelor noastre și. prin aceasta, vor 
contribui la menținerea păcii.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele Federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să exprim sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitări al Excelentei Voastre transmis cu ocazia zilei de naștere a Maiestății 
Sale Imperiale șahinșahul Aryamehr și a Zilei naționale a Iranului.

Guvernul meu împărtășește pe deplin convingerea Excelentei Voastre că 
legăturile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se 
întărească.

JAMSHID AMUZEGAR
Prim-ministru al Iranului

Intîlnire la Consiliul
Marți după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a intilnit 
cu delegația Frontului Muncitoresc 
Antidictatorial din Grecia — A.E.M. 
— condusă de Orestis Hagivassiliou,

Cronica
Marți, 8 noiembrie, a părăsit defi

nitiv Capitala Petar Dodik, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia în Republica Socialistă 
România, care și-a încheiat misiunea 
în țara noastră.

★

Marți, la Palatul sporturilor și 
culturii, din Capitală, a fost deschi
să, in organizarea Agenției de publi
citate pentru comerț exterior — Pu- 
blicom. cu sprijinul intreprinderilor 
de comerț exterior „Mașiniexportim- 
port“ și ,.Mineralimportexport", Ex
poziția internațională specializată de 
diamante industriale, seule cu dia
mant. scule si plăcute aschietoare 
din ceramică si carburi metalice, ma
teriale abrazive, pentru prelucrarea 
metalului. lemnului. marmurei si 
pietrei. Aflată la a 5-a ediție, expo
ziția reunește 26 de firme din An
glia. Austria. Franța. Republica De
mocrată Germană. Republica Fede
rală Germania. Italia. S.U.A. si Re
publică Populară Ungară. Expoziția 
este deschisă zilnic, pină la 11 no
iembrie. inclusiv. între orele 10—16.

★

In cadrul manifestărilor dedicate 
Zilei naționale a Republicii Algerie
ne Democratice și Populare, Institu-

(Ion Stancu). „Este foarte rău că. în 
momentul cind lucrurile s-au încins, 
n-au intervenit, cu autoritatea lor. 
antrenorul si conducătorul secției de 
fotbal pentru a-i chema la ordine De 
recalcitranți : sanctionarea lor este 
îndreptățită” (Vasile Sanda). „Să re
cunoaștem. in același timp, că de 
echipa de fotbal s-a ocupat numai 
antrenorul ; C.O.M. si sindicatul s-au 
mulțumit să știe că fotbaliștii noștri 
lucrează bine si se comportă bine in 
producție, dar educația lor pentru 
terenul de sport a cam fost uitată” 
(Gheorghe Stroe).

...Exemplele ar mai putea conti
nua. Ne oprim aici, considerind că 
eînt demonstrate suficient seriozita
tea si spiritul sănătos, muncitoresc, 
în care au fost dezbătute si sancțio
nate abaterile fotbaliștilor la între
prinderea de anvelope. Adunarea 
respectivă, ca si discuțiile ulterioare, 
cu alti tovarăși — Marin Verzea. 
secretarul comitetului de Dartid : Ion 
Neagu. președintele sindicatului : 
Nicolae Mărgărit, secretarul asocia
ției sportive — ne-au convins că. 
intr-adevăr, actul nesportiv săvirsit 
de cîtiva fotbaliști din Florești la 
Rimnicu Sărat, deși constituie o ex
cepție in conduita generală a echi
pei. nu a fost cocoloșit (cum se mai 
întimDlă oe la alte echipe), iar mă
surile educative stabilite vor fi apli
cate întocmai si cu toată hotârirea. 
Din acest punct de vedere, atitudi
nea si acțiunea colectivului de la 
întreprinderea „Victoria” constituie 
un exemplu necesar de urmat in 
oricare situație similară din fotbalul 
nostru.

Spunînd toate acestea n-am înche
iat. totuși. Pentru că. în cuvintul lor. 
muncitorii de la Florești — după ce 
au criticat cum se cuvenea De fotba
liștii care au greșit atît de grav fată 
de snort si de colectiv — au ridicat 
si două probleme generale privind 
condiția echipei lor de fotbal : de 
sase ani de zile nu are un teren 
proDriu. după dezafectarea acestuia 
trebuind să facă antrenamentele si 
să susțină meciurile de acasă la... Fi- 
lipeștii de Pădure ; de cităva vreme 
organele sportive iudetene tot raco
lează jucătorii cei mai buni crescuți 
aci (culmea, nent.ru a întări alte e- 
chioe de Divizia C 1). fără să trans
fere înlocuitori. Este cazul, deci, ca 
echiDa din Florești să fie mai mult 
soriiinită — îndeosebi in această grea 
perioadă cind are de depășit, un foar
te greu moment din evoluția ei in 
aniamblu lăudabilă.

G. MITROI

Central al U. G.S.R.
președintele organizației, care, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

zilei
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, marți 
după-amiază. o manifestare culturală. 
Despre însemnătatea evenimentului 
a vorbit ziaristul Constantin Oprică. 
La manifestare au participat membri 

.ai conducerii I.R.R.C.S., Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic. Au fost prezentate filme docu
mentare realizate de studiourile al
geriene.

*
Uniunea compozitorilor si Filarmonica „George Enescu" au organi

zat. marți seara, in sala mică a Pa
latului Republicii Socialiste Roma
nia. un concert de muzică sovietică. 
Programul a cuprins lucrări de Ha- 
ciaturian, Sviridov, Arutiunian-Ba- 
badjanian și Ledenev, in interpreta
rea trio-ului ..Pro Arte" si a unor 
cunoscuți artiști instrumentiști.

La Opera Română din București a 
avut loc un recital de muzică vocală 
rusă și sovietică. Apreciați soliști ai 
primei noastre scene lirice au inter
pretat lieduri si arii din creația lui Ceaikovski, Glier, Prokofiev, Șosta- 
kovicl, Kabalevski și a altor renu- 
miți compozitori ruși și sovietici.

(Agerpres)

• Aseară, oe oatipoarul artificial 
din Darcul sportiv „23 August", in 
cadrul campionatului national . de 
hochei De gheată s-au intiln.it; cefei- 
bele bucurestene Steaua si Dinamo. 
Hoch’eistii de la Steaua au obtinut 
victoria cu scorul de 3—1 (2—0. 1—1. 
0—0). Astăzi este zi de pauză.

• în runda a șasea a turneului 
international de șah de la Nls (Iu
goslavia). maestrul român Victor 
Ciociltea a remizat cu marele maeș
trii iugoslav Kniezevicî. Alte rezul
tate Sahovici — Maksimovici 1—0 ; 
Pșvlovici — Jansa remiză : Mednis- 
Martinovici remiză. In partida între
ruptă din runda anterioară. Victor 
Ciociltea l-a invins pe Ornstein 
(Suedia).

în clasament conduce Sahovici 
(Iugoslavia) 3.5 puncte, urmat 
de Ma.tulovlci si Kniezevicî (ambii 
Iugoslavia) — ctț cite 3.5 puncte. 
Victor Ciociltea totalizează 2.5 
puncte,

• Selecționata de fotbal a R. P. 
Chineze si-a început- turneul in 
Mexic iucînd la Ciudad de Mexico 
cu echipa de tineret\ a tării-gazdă. 
Partida s-a încheiat' la egalitate : 
1—1 (0—0).

• în primul tur al turneului inter
national de tenis de la Stockholm, 
concurs contând pentru „Marele 
Premiu — F.I.L.T.”. au fost înregis
trate două surprize : tinărul jucător 
american Ken Richardson l-a elimi
nat cu 7—6. 3—6. 7—5 ne coechipierul 
său Eddie Dibbs. iar Francisco Gon
zales (S.U.A.) l-a invins cu 6—4. 
6—7. 7—6 pe Bob Lutz (S.U.A.).

• Meciul de tenis dintre echipele 
Boliviei si Peru, disputat la Lima 
în preliminariile „Cupei Davis” (zona 
sud-americană). s-a terminat cu sco
rul de 5—0 în favoarea jucătorilor 
bolivieni.

Excursii la București 
cu prilejul întîlnirii 

reprezentativelor de fotbal 
ale României și Iugoslaviei

Oficiile județene de turism 
organizează excursii la Bucu
rești cu prilejul intîlnirii de la 
13 noiembrie a reprezentativelor 
României și Iugoslaviei din ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal.

înscrierile se fac la filialele și 
agențiile de turism din întreaga 
tară, de unde se pot obține și 
alte informații. în cosi ui ex
cursiei este inclus și biletul de 
intrare la această manifestare 
sportivă internațională.
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COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI
PARTIDUL COMUNIST DIN JAPONIA

Preocupări privind crearea unui front național 
unit progresist, afirmarea noilor principii

de relații in mișcarea comunistă internaționalăJ » >
In localitatea Atami s-au desfășurat recent lucrările celui de-al 

XIV-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia, la care au parti
cipat peste 900 delegați și invitați. In raportul de activitate al Comitetului 
Central al P. C. din Japonia, prezentat de Tetsuzo Fuwa, membru ăl Pre
zidiului Permanent, șeful Secretariatului C.C. al P.C.J., s-a subliniat că 
principala sarcină a înaltului for al comuniștilor japonezi a fost „să 
facă o trecere in revistă a rezultatelor obținute pînă în prezent și să 
traseze liniile directoare ale activității partidului în perioada următoare”.

Punct,ul-cheie în problemele care 
ne stau in față — se arată in raport — 
este modul in care partidul. împreu
nă cu celelalte forte progresiste si 
democratice, va acționa pentru depă
șirea dificultăților ce confruntă tara 
si va realiza sarcina imediată de 
schimbare. într-o direcție progresistă, 
a politicii naționale. De asemenea, va 
■trebui să analizăm experiența dobîn- 
dită in activitatea desfășurată de 
partid in ultimii patru ani. inclusiv 
experiența celor două alegeri care au 
avut loc. si să învățăm atît. din suc
cesele obținute, cit si din insuccese. 
Trebuie să depunem toate eforturile 
pentru a întări partidul si a face din 
el un partid puternic de avangardă.

Făcind o analiză a situației din 
Japonia, raportul arată că. odată cu 
adincirea crizei care a cuprins toate 
statele capitaliste, tara trece Drin 
cea mai gravă depresiune de după 
război. Creșterea prețurilor, inflația, 
ridicarea impozitelor afectează stan
dardul de viată al poporului. Sub 
presiunea crizei, monopolurile au 
lansat o ofensivă pentru reducerea 
salariilor si intensificarea exploată
rii. Paralel cu adincirea contradic
țiilor, s-a dezvăluit criza democrației 
burgheze si a libertăților democra
tice. A fost lansată ne scară largă 
o campanie de-dezbinare a, forțelor 
progresiste si s-a declanșat un val 
anticomunist. Campania urmărește, 
în esență. împiedicarea formării unui 
front, progresist unit.

Partidul Comunist din Japonia a 
desfășurat o intensă activitate, teo
retică si practică, pentru a respinge 
campania anticomunistă si a arăta 
calea de denăsire a crizei din econo
mie. educație si cultură, de schim
bare a cursului actual al tării. Parti
dul a depus noi eforturi pentru rea
lizarea frontului unit. Din 1975 am 
promovat o mișcare in direcția sta
bilirii unui consens național pentru 
salvare națională si progres. Proble
ma frontului unit nu trebuie să se 
restringă doar la partidele si organi
zațiile Progresiste. Consensul popu
lar pentru front unit trebuie să fie 
realizat printr-un dialog cu pături 
largi ale populației asupra situației 
reale din tară, asupra crizei națio
nale si asupra viitorului tării.

S-a acționat in direcția constituirii 
unui front unit ne scară națională. 
In cadrul convorbirilor dintre pre
ședintele Prezidiului Partidului Co
munist si președintele Partidului So
cialist. desfășurate anul trecut si 
anul acesta, s-a semnat, un acord 
politic viz.înd crearea frontului unit. 
Aceasta a fost foarte important. S-a 
dovedit că intre Partidele Comunist 
si Socialist nu există vreun obstacol 
politic care să le împiedice să for
meze un front unit. Hotărirea noas
tră de â realiza un consens national, 
de a înfăptui un front unit progre
sist este dovedită si de faptul că 
ne-am pronunțat pentru extinderea

GALAȚI

150000 tone 
cocs metalurgic 

peste plan
în întimpinarea Conferinței 

Naționale a partidului, colectivul 
uzinei cocsochimice din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați 
raportează un frumos succes in 
producție: realizarea de la
începutul anului și pînă în pre
zent a unei cantități suplimen
tare de 150 000 tone cocs meta
lurgic. Prin aceasta, harnicul 
cclectiv iși îndeplinește anga
jamentul anual inițial. Totodată, 
s-au obținut peste plan impor
tante cantități de produse se
cundare: 11 400 tone gudron, 890 
tone benzen, 1 730 tone apă a- 
moniacală, 2150 tone sulfat de 
amoniu ș.a. In aceeași perioadă 
s-a înregistrat o economie la 
costurile de producție in va
loare de 17,5 milioane lei. Suc
cesul cocsarilor se datorește, pe 
de o parte, intrării în produc
ție cu 4 luni mai devreme a ba
teriei nr. 6 de cocsificare, iar. De 
de altă parte, creșterii produc-, 
tivitâții muncii, indicator ce s-a 
îndeplinit în perioada amintită 
în proporție de aproape 111 la 
sută. (Dan Plăeșu). 

dialogului cu orice grupare care este 
dispusă să acționeze oentru o coope
rare efectivă. Au fost obținute rezul
tate de seamă în organizarea diver
selor categorii sociale, în mișcarea 
de masă. Calea de realizare a unui 
front unit progresist si de constituire 
a unui guvern democratic de coaliție 
este totodată — apreciază raportul — 
si calea de ieșire democratică din 
criza in care se află națiunea japo
neză.

in continuare, raportul evidențiază 
intensificarea luptei clasei muncitoa
re. a maselor populare. a celor mai 
largi pături ale populației oentru 
îmbunătățirea condițiilor de viată si 
muncă. pentru libertate, democrație, 
progres social si Dace. Se subliniază 
necesitatea desfășurării unei activi
tăți mai intense a partidului in rin- 
durile celor ce muncesc, a tineretu
lui si femeilor, a diferitelor pături 
sociale.

Referindu-se la rezultatele ultime
lor alegeri, in care Partidul Comu
nist. deși a întrunit un număr mai 
mare de voturi, a obtinut mandate 
mai puține, raportul subliniază : 
ceea ce este deosebit de important 
este faDt.ul că oartidu! si-a intensi
ficat lupta fără să fie inhibat de 
regresul din alegerile Pentru Came
ra Consilierilor si se prezintă la 
congres cu un avans însemnat. (Jri 
aspect deosebit al acestei luote l-a 
constituit „Luna pentru întărirea 
forțelor partidului în intîmpinarea 
congresului”. Răspunzind apelului 
partidului, organizațiile din întreaga 
tară s-au mobilizat si au reușit să 
sporească tirajul ziarului partidului. 
„Akahata”. cu 670 000 exemplare fată 
de luna septembrie a.c. Tirajul zia
rului si săptămînalului „Akahata” 
este acum de Dește 3 200 000 exem
plare. Acesta este cel mai înalt tiraj 
din intreaga noastră istorie. Totoda
tă. in „Luna oentru întărirea forțelor 
partidului în, intîmpinarea congresu
lui”, mai multe mii de noi membri 
s-au alăturat partidului. In prezent 
numărul total al membrilor de partid 
este de aproaDe 400 000. fiind cu 
40 000 mai mare decit' la ultimul con
gres. In alegerile’ Parțiale din ulti
mul timp, partidul a reușit să refacă 
din terenul pierdut', obtinînd un nu
măr de voturi mal mare decit la 
precedentele confruntări electorale.

în raoort se .subliniază hotărirea 
de a se acționa neutru ca P.C.J. să 
devină un partid de avangardă, tot 
mai puternic, inarmat cu teoria socia
lismului științific, cu rădăcini adinei 
în rindurile muncitorilor și ale po
porului. al cărui scop final este con
struirea unei noi societăți, libere de 
orice fel de exploatare si oprimare. 
Raportul pune un accent deosebit oe 
întărirea organizatorică a partidului 
si creșterea calității membrilor de 
partid, pe întărirea disciplinei și in
tensificarea educării membrilor si a 
cadrelor de partid.

TOATE ROADELE TOAMNEI STRÎNSE Șl DEPOZITATE CU GRIJĂ
(Urmare din pag. I) 

consiliile intercooperatiste Cermei, 
Săvîrsin. Mișca. Pecica. Felnac. Chi- 
sineu-Criș. Iată de ce comandamen
tele locale și conducerile unităților 
agricole au datoria să organizeze mai 
bine munca la strinsul recoltei, la 
transportul si depozitarea ei.

„Dacă unitățile agricole ar avea la 
dispoziție mai multe autocamioane, 
ritmul de lucru ar putea spori — ne 
spunea ing. Petre Mateescu. director 
adiunct al direcției agricole. Noi am 
■solicitat o capacitate de transport 
zilnic de 2 000 tone Potrivit reparti

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalâ.
10.00 întrebări si răspunsuri.
10.25 Teatrul TV : „Tinerețe fără bătrî- 

nețe” de Eduard Covali.
In jurul orei 14,30, transmi

siune directă de Ia adunarea 
populară din municipiul Petro
șani. cil prilejul vizitei de lucru 
in județul Hunedoara a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

10,00 Telex.
16.05 Teleșcoală.
16.35 Curs de limbă germană.
17,05 Cabinet de perfecționare profesio

nală.
17.25 Tragerea Pronoexpres.
17.35 Telecronica pentru pionieri.
18,00 Reportaj TV : Efortul de propă

Referindu-se la situația internațio
nală. raportul arată că in lume au 
loc profunde transformări, care relevă 
superioritatea socialismului, progre
sele realizate de clasa muncitoare 
din țările capitaliste în luDta Dentru 
schimbări progresiste, creșterea for
ței si influentei partidelor comuniste 
si muncitorești, adincirea crizei in 
lumea capitalistă, sporirea rolului 
țărilor care lupta pentru consolida
rea independentei. Istoria lumii sc 
îndreaptă spre victoria forțelor na
ționale de eliberare, antiimpstriaiiste, 
democratice si socialiste, spic decli
nul capitalismului si imperialismu
lui. Curentul in această direcție este 
atit de puternic incit nici o forță 
nu-I poate opri.

în raport se arată că P.C.J. dez
voltă relații prietenești cu Dartideie 
comuniste si muncitorești din țările 
socialiste si din țările capitaliste 
dezvoltate, cu forțele de eliberare din 
Orientul Mijlociu și Africa. P.C.J. 
se pronunță pentru autonomie si in
dependentă. ceea ce corespunde prin- 
ciniilor internaționalismului si pa
triotismului. Această poziție de auto
nomie si independentă este bazată 
De principiile de bază ale socialis
mului științific, care arată că mersul 
inainte al fiecărei țări in parte este 
hotărit nu in afară, ci de ponorul 
tării respective, in mod autonom, iar 
calea si forma dezvoltării sociale a 
fiecărei țări, deși au Ia bază legi
tăți comune istorieo-mondiale, sint 
hotărâte de clasa muncitoare si de 
nonorul tării respective, de partidul 
său comunist, in conformitate cu 
condițiile istorice, fără să adopte 
necondiționat vreun model, extras 
din vreo experiență străină.

în condițiile actuale, mișcarea co
munistă internațională nu are ne
voie de nici un Dartid conducător 
sau de vreo organizație internațio
nală care să-și asume un rol de cen
tru cu drept să adopte hotăriri obli
gatorii. Toate partidele trebuie să 
dezvolte relații de solidaritate si 
cooperare in conformitate cu princi
piile independentei, egalității sl ne
amestecului in treburile interne alo 
altor partide. impunerea vreunei li
nii specifice asupra altora si spriji
nirea de fracțiuni antipartinice în 
altele nefiind permisă, indiferent ce 
formă ar îmbrăca aceasta.

Partidul Comunist din Japonia a 
luat notă de faptul că poziția legiti
mă potrivit căreia fiecare Dartid să-și 
aleagă linia sa proprie a fost confir
mată la conferința de ' anul - trecut a 
partidelor comuniste si muncitorești 
din Europa si câ această poziție de
vine „principalul curs al dezvoltării 
pe care nici o forță nu o poate răs
turna" — după cum se spune si in 
proiectul de rezoluție al Congresului 
P.C.J.

Partidul nostru — se arată în în
cheierea raportului — caută să aplice 
corect, teoria socialismului științific 
la realitățile istorice, ale Japoniei. 
Cercetînd si trăgînd concluziile nece
sare din teoria socialismului științific 
si din experiența internațională, noi 
explorăm în mod autonom si creator 
forma și calea care corespund cel 
mai bine condițiilor istorice ale Ja
poniei si care poate întruni consensul 
marii majorități a poporului.

zării efectuate pe plan central, ar 
trebui să primim, prin intreprinderea 
de transporturi auto, camioane și 
remorci insumind o capacitate de 
1 300 tone. Dar nu primim decit 800 
tone. Pentru a îmbunătăți situația la 
transport, am angajat la aceste lu
crări 510 remorci din S.M.A. De ase
menea. au fost, luate măsuri ca la 
bazele de recepție să fie capacități 
suficiente de preluare si guri de des
cărcare a porumbului. în felul aces
ta. atit recoltatul, cit si transportul 
la locurile de depozitare pot fi inten
sificate”. (Constantin Simion).

șire a comunei natale. însemnări 
din județul Dolj de Mihai Pelin.

18.20 Arta interpretativă românească in 
confruntări internaționale.

18,50 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

• In intîmpinarea alegerilor de la 
20 noiembrie.

20.00 Noi, femeile ! (Emisiune despre 
rolul femeii în societatea noastră 
socialistă).

20,25 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori" ..Austerlitz”. Premieră TV. 
Coproducție a studiourilor franco- 
italiene.

22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
20.00 Agenda culturală a Capitalei.
20,30 Oaspeți pe scenele de concert ale 

Capitalei. Cvartetul „Philadelphia” 
interpretează Cvartetul opus 20. 
nr. 4. de Joseph Haydn.

21.00 Verticalele Birladului — (reportaj). 
21.15 Telex.
21,20 Mai aveți o întrebare ? Enigme 

ale sistemului solar.
21.50 Varietăți muzicale.

șl pentru întărirea apărării 
naționale.

• DEMOGRAFIA A- 
FRICANĂ. De la circa 270 
milioane în 1960 — „anul eli
berării”, denumit astfel pentru 
că în acest an și-au dobindit 
independenta cele mai multe din 
statele continentului — African 
atins 335 milioane locuitori in 
1975, inregistrindu-se astfel o 
rată medie de creștere anuală 
de aproape 3 la sută — cea mai 
ridicată din lume. Dar conti
nentul cunoaște și un alt re
cord: este continentul cel mai 
„tinăr” de pe glob, populația sa 
sub 15 ani fiind de 42 la sută 
din total, in timp ce în restul 
lumii procentul este de 35 la 
sută. Dată fiind această situație 
demografică, in fața continentu
lui african se ridică enorme 

probleme de creștere și educa
ție a tinerei generații.

• TERAPIE PRIN MI
RESME. Parfumul florilor 
poate fi un mijloc deosebit de 
eficace în combaterea a nume
roase maladii, ca astmul bron
hie sau dereglările funcționale 
ale sistemului nervos central — 
iată concluzia la care au ajuns, 
după o îndelungată experiență, 
medicii din R.S.S. Tadjică. In 
capitala republicii. Dușanbe, a 
fost creată o clinică pentru fito- 
terapie, care pare mai mult un 
institut de floricultură decit un 
așezămînt medical. Pacienții se 
plimbă printre straturile de flori 
și respiră aerul îmbălsămat, ui- 
tînd re nesimțite de suferințele 
care i-au adus acolo.

• MOLECULĂ OR
GANICĂ ASTRALĂ. R*-  
dioastronomii canadieni au a- 
nunțat descoperirea in spațiul 
interstelar a incă unei molecule 
organice — cea mai complexă 
și cea mai grea din cite se cu
nosc pinâ in prezent. Este vorba 
de cianotriacetilena — HCtN 
care are greutatea moleculară 
— 99. In condițiile terestre, cia
notriacetilena este instabilă, se 
descompune ușor sau intră în 
reacție cu alte substanțe, dar în 
spațiul cosmic, unde domnește 
frigul veșnic și vidul, mole
culele sale pot dăinui extrem de 
multă vreme.

• PRIMA STAȚIE TE
RESTRĂ DE COMUNI
CAȚII NUMERICE PRIN 
SATELIT DIN R.P. CHI
NEZĂ, proiectată și construită 
de specialiști chinezi, a intrat 
recent în funcțiune — infor
mează agenția China Nouă. Pro
gramele de televiziune in culori 
pe două canale retransmise prin 
stație sint clar recepționate, iar 
sunetul — excelent. Noua stație 
este destinată transmiterii for
matului ziarului „Jenminjîbao”, 
a programelor de radio și tele
viziune și a altor mesaje radio 
de la Pekin spre localitățile În
depărtate ale țării. Ea este o 
realizare de mare importanță în 
eforturile permanente ale Chinei 
de dezvoltare a comunicațiilor 
ți a proiectelor spațiale, precum

• PERIPLUL GEME
NILOR. O sută de perechi de 
gemeni-dubleți, în virstă de la 
11 la 80 de ani, iau parte la o 
călătorie pe mare pe ruta 
Suedia—Anglia și retur. în 
rindul pasagerilor se află șase 
cercetători de la institutul din 
Stockholm care se ocupă cu 
studiul genezei gemenilor si al comportamentului lor sub in
fluența mediului înconjurător. 
Pe drumul de întoarcere căpi
tanul vaporului, care are un 
frate geamăn, de asemenea că
pitan de vas, va lua la bord 
mai multe perechi de gemeni 
englezi. Fiind unul din puținii 
căpitani suedezi care are dreptul 

să oficieze căsătorii pe mare, 
el speră că va putea uni prin 
căsătorie două perechi de ge
meni dubleți.

• CARTOFUL - PIE
SĂ DE MUZEU. PrimuI 
muzeu consacrat cartofului a 
fost creat in Beigia — în cadrul 
școlii internaționale de la Bru
xelles — de către prof. Thomas 
Hughes și elevii săi. Această 
legumă adusă din Anzi în seco
lul al XVI-lea a salvat atunci 
de foamete multe popoare eu
ropene. Muzeul întreține le
gături strinse cu organizațiile 
engleze și peruane care fac cer
cetări in Anzi pentru a desco
peri strămoșul cartofului de azi.

• DE VINĂ ESTE 
ALCOOLUL. Universitatea 

din Wisconsin (S.U.A.) » 
tuat un studiu privind efectele 
alcoolismului, avind ca subiect 
1 529 mame și pruncii lor. S-a 
constatat că doar 2 la sută din 
copiii născuți de femei care nu 
au băut alcool sau l-au consu
mat în cantități mici prezentau 
unele anomalii (degete in plus 
la miini, modificări ale liniei 
ochilor, urechi așezate prea jos, 
afecțiuni ale inimii ș.a.m.d.). in 
schimb, asemenea anomalii a- 
fectează in proporție de 9 ia 
sută copiii ale căror mame au 
consumat alcool in cantități 
moderate și de 74 la sută in 
cazurile mamelor bețive. La 12 
la sută din copiii din această 
ultimă categorie, dimensiunile 
capului sint vizibil mai mici — 
ceea ce constituie un indiciu de 
înapoiere mintală.

• ELEFANȚII, VICTIME 
ALE „GOANEI DUPĂ 
FILDEȘ". Anul trecut, numai 
pe continentul african au căzut 
victimă „goanei după fildeș” 
între 100 000 și 400 000 de ele
fanți, a declarat zoologul Dou
glas-Hamilton, care a consacrat 
mulți ani studiului vieții și 
comportamentului acestor ani
male. El a relevat că peste 700 
de tone de fildeș — cantitate 
pe care o pot furniza colții a 
71 000 de elefanți — au fost 
scoase din Africa în 1976. Dpu- 
glas-Hamilton a atras atenția 
asupra faptului că, dacă vt- 
nătoarea de elefanți va con
tinua în ritmul actual supra
viețuirea elefanților africani va 
fi tot atît de problematică ca (1 
cea a balenelor albastre.

nent.ru
intiln.it
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Comitelui Politic a încheiat dezbaterile 
cu privire la problemele dezarmării

CONCLUZII MAJORE PUSE ÎN EVIDENȚĂ :
• Consecințele nefaste ale cursei înarmărilor
@ Prioritate absolută dezarmării nucleare

NAȚIUNILE UNITE 8 — Trimisul 
nostru special transmite : Comitetul 
Politic al Adunării Generale a în
cheiat dezbaterea generală cu privire 
la problemele dezarmării in cadrul 
cărora au luat cuvintul 92 de vorbi
tori. însusi acest număr fiind edifica
tor pentru interesul manifestat de 
statele membre fată de o chestiune 
de importantă vitală pentru destinele 
omenirii. La capătul celor trei săptă- 
mini de dezbateri se impun cateva 
concluzii majore. în primul rind, 
practic in toate cuvîntările s-a subli
niat însemnătatea sesiunii speciale, 
din mai-iunie anul viitor, a Adunării 
Generale, consacrată exclusiv proble
melor dezarmării — rezultat, după 
cum se știe, al unei inițiative a

Dezbateri asupra 
problemei cipriote
NAȚIUNILE UNITE 8 — Trimisul 

nostru special transmite : Adunarea 
Generală a O.N.U. a Început dezba
terea problemei cipriote, pe baza 
unui raport al Comitetului politic 
special. A luat cuvintul ministrul a- 
fecerilor externe al Ciprului. Ioannis 
Christophides, care a declarat că 
prelungirea situației de criză din 
Cipru constituie o amenințare la 
adresa păcii și securității internațio
nale și, ca atare, trebuie să consti
tuie un motiv de preocupare pentru 
întreaga comunitate internațională, 
în special pentru țările mici ■ neali- 

7 Diate. Nu mai poate fi admisă nici o 
aminane în ce privește aplicarea re
zoluțiilor Adunării Generale și Con
siliului de Securitate, care oferă toa
te elementele unei soluții juste și 
viabile a problemei cipriote, pe baza 
respectării independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a re
publicii, încetării oricărei intervenții 
din afară, retragerii tuturor trupelor 
străine și angajării de negocieri între 
reprezentanții celor două comunități, 
greco-cipriotă și turco-cipriotă, în 
vederea unei reglementări politice 
reciproc acceptabile.

României. împreună cu alte state — 
acest eveniment fiind apreciat, pe 
bună dreptate, ca un moment istoric 
in activitatea O.N.U. în al doilea 
rind s-a evidențiat, si de această 
dată, prioritatea absolută a dezarmă
rii nucleare in cadrul ansamblului de 
măsuri de dezarmare. Au fost, de 
asemenea, reliefate consecințele ne
faste ale cursei înarmărilor, așa cum 
silit ele prezentate in raportul secre
tarului general al O.N.U. — întocmit 
de un grup de experti sub președinția 
unui reprezentant al tării noastre — 
stăruindu-se asupra legăturii nemij
locite intre dezarmare si dezvoltare, 
în fine, o altă concluzie fundamen
tală a fost necesitatea examinării tu
turor problemelor privind sfera cu
prinzătoare a dezarmării cu partici
parea tuturor statelor, subliniindu-se, 
din nou, însemnătatea readucerii 
acestor probleme, dezbătute adesea 
in afara O.N.U., în cadrul organiza
ției.

. în Comitetul Politic a început dis
cutarea concretă a diferitelor proiecte 
de rezoluție asupra celor 17 puncte 
aferente dezarmării, acestui scop 
fiindu-i consacrate următoarele două 
săptămâni din activitatea comitetului.

Sprijin hotărit popoarelor care luptă împotriva 
apartheidului și dominației străine

NAȚIUNILE UNITE 8. — Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat o 
serie de rezoluții referitoare la lichi
darea tuturor formelor de discrimi
nare rasială, rezoluții înaintate de 
Comitetul pentru problemele sociale, 
umanitare si culturale. Prin aceste 
rezoluții, Adunarea Generală îsi rea
firmă sprijinul hotărit pentru toate 
popoarele oprimate care luptă împo
triva rasismului, discriminării rasia
le, apartheidului, colonialismului și 
dominației străine. Adunarea Gene
rală cheamă, in același timp, la am
plificarea ajutorului material și mo
ral acordat mișcărilor de eliberare 
națională si victimelor rasismului, 
discriminării rasiale si apartheidului.

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Belgrad

România subliniază importanța respectării dreptului fiecărui 
popor de a dispune în mod liber de destinele sale

BELGRAD 8. — Trimisul special Agerpres transmite : La reuniunea 
de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la Conferința gene- 
ral-europeană, in cadrul discuțiilor din grupul de lucru privind problemele 
securității referitoare la principiile care guvernează relațiile dintre statele 
de pe continent, a continuat schimbul de păreri asupra aplicării principiilor 
dreptului popoarelor de a dispune de ele insele și respectării drepturilor 
omului și libertăților fundamentale.

Luind cuvintul, reprezentantul ro
mân a subliniat importanta respec
tării dreptului fiecărui popor de a 
dispune in mod liber de destinele 
sale, fără nici un amestec din afară, 
pentru făurirea de relații noi pe con
tinent, bazate pe încredere, colabo
rare și respect reciproc, ca și pentru 
asigurarea aplicării altor principii. El 
a arătat că îndeosebi respectarea 
drepturilor omului presupune respec
tarea neabătută a dreptului fiecărui 
popor de a-și făuri propria soartă. 
Delegatul român a insistat asupra 
caracterului universal al respectării 
și exercitării efective a dreptului po
poarelor de a dispune de ele insele 
și a conținutului său atotcuprinzător, 
mergind. pină la stabilirea în deplină 
libertate a statutului politic intern și 
extern. în ceea ce privește respecta
rea drepturilor omului șl a libertă
ților fundamentale, vorbitorul a re
levat eforturile pe care le fac parti
dul și guvernul României socialiste 
pentru asigurarea condițiilor care să 
garanteze fiecărui cetățean exercita
rea deplină a drepturilor sale poli-

Adunarea Generală a adoptat rezo
luția cu privire la proclamarea dece
niului de acțiune in vederea comba
terii rasismului și discriminării ra
siale, document în. care se cere, între 
altele, tuturor guvernelor ce nu au 
făcut încă acest lucru să ia măsuri 
pentru a se pune capăt activității 
întreprinderilor lor in Republica Sud- 
Africană. Au fost adoptate, totodată, 
un șir de rezoluții privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare ra
sială și însemnătatea autodetermină
rii și independentei popoarelor, ca o 
condiție esențială în vederea respec
tării efective a drepturilor umane. 

tice. economice, sociale, culturale și 
civile, insistind asupra măsurilor 
adoptate pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, pentru asigurarea 
participării plenare a maselor largi 
Ia rezolvarea problemelor societății, 
la viața publică.

Problema respectării drepturilor 
omului — a arătat reprezentantul ro
man — chiar dacă face obiectul unor 
reglementări și dezbateri internațio- 

. nale. rămine o problemă esențial- 
mente internă, rezolvarea ei fiind le
gată de întreaga structură politică, 
economică și socială, de sistemul de 
valori al unei societăți. Abordarea 
problemelor drepturilor omului tre
buie să se facă, în consecință, avind 
în. vedere acest caracter complex al 
raporturilor dintre comunitate și 
membrii săi, necesitatea ca fiecare 
să-și vadă realizate din ce în ce mai 
bine drepturile și aspirațiile sale. 
Delegatul român a subliniat, de ase
menea, necesitatea creării condițiilor 
pe plan internațional care să asigure 
respectarea cit mai deplină a dreptu
rilor omului și libertăților , funda
mentale, și anume necesitatea rezol
vării problemelor dezarmării, înfăp
tuirii unei noi ordini economice in
ternaționale, garantării securității și 
libertății tuturor popoarelor.

0 nouă tentativă pentru 
soluționarea crizei 

de guvern din Olanda
HAGA 8. — Willem Van der Gri- 

ten. membru a.l Partidului Democrat 
Creștin din Olanda, a primit, marți, 
din partea reginei Iuliana a Olandei, 
misiunea de a examina posibilitățile 
de formare. în cel mai scurt interval 
de timp, a Unui, nou guvern.

A fost constituită 
„Alianța medicală 

mediteraneană66
CAIRO. 8 (Agerpres). — în orașul 

egiptean Alexandria au avut loc lu
crările celui de-al XVI-lea Congres 
al Federației Medicale Arabe,: la 
care a participat că invitat și prbf. 
dr. Popescu-Buzeu. președinte de 
onoare si secretar general al Uniunii 
Medicale. Balcanice.

Cu această ocazie a avut loc o re
uniune a reprezentanților Uniunii 
Medicale Balcanice, Uniunii Medica
le a Mediteranei Latine și Federa
ției Medicale Arabe, care au consti- ■ 
tuit „Alianța Medicală Mediteranea
nă". menită să contribuie la strân
gerea legăturilor de colaborare din 
domeniul medical în această zonă.

O declarație a■
„Grupului celor 77"

Negocierile pentru 
restructurarea comerțului 

International — componentă 
a eforturilor de edliicare 

a unei noi ordini economice 
internaționale

GENEVA 8 (Agerpres). — „Grupul 
celor 77", din care fac parte 114 țări 
in’ curs de dezvoltare,. între care și 
România, a făcut o declarație in ca
drul negocierilor privind crearea unui 
Fond comun de stabilizare a prețuri
lor la materiile prime, ce se desfă
șoară la Geneva sub egida UNCTAD.

Declarația, care pornește de la în
semnătatea acordată de țările tn curs 
de dezvoltare Fondului comun, cir
cumscrie actualele negocieri in efor
turile generale ale acestor state în
dreptate spre edificarea unei noi or
dini economice internaționale. Fondul 
comun, stabilizînd încasările din ex
porturile țărilor în curs de dezvolta
re, relevă documentul, este de natu
ră să favorizeze înaintarea lor pe ca
lea progresului.

Membrii „Grupului celor 77“ chea
mă țările dezvoltate să dea dovadă 
de realism și voință politică pentru 
a se depăși dificultățile momentului, 
care nu sint de neglijat, pentru reali
zarea obiectivului propus — restruc
turarea comerțului internațional cu 
materii prime, in avantajul atit al 
țărilor producătoare, cit și al celor 
consumatoare.

phenian Mitingul 
tineretul român și

PHENIAN 8 (Agerpres). — La Pa
latul culturii urciorului din Phenian 
a avut loc, luni seara, un miting al 
prieteniei dințate tineretul român și 
tineretul coreean, cu. prilejul vizitei 
ne care o face delegația Uniunii Ti
neretului Comunist,, condusă de to
varășul Nicu Ceausescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

în sală, împodobită cu portretele 
tovarășilor Nicolae Ceausescu si Kim 
Ir Sen. precum si cu drapele ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
se aflau peste 3 000 de reprezentanți 
ai tineretului din orașul Phenian, 
cadre ale Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Muncitoresc Socia
list si' Comitetului orășenesc Phenian 
al U.T.M.S. Era prezent Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phe
nian.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în cuvintarea rostită la miting, to
varășul Ki Ge Riong. președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist, a relevat relațiile de 
prietenie dintre R.P.D. Coreeană si 
România, la dezvoltarea cărora s-au 
dovedit factor hotăritor intilnirile 
dintre tovarășul Kim Ir Sen. si tova
rășul Nicolae Ceausescu. Vorbitorul 
a. spus că tineretul coreean îsi va 
aduce întreaga contribuție la lărgirea 
legăturilor de prietenie dintre cete 
două țări.

Tovarășul Nicu Ceausescu a subli
niat în cuvintarea sa amplificarea 
raporturilor de prietenie si solidari
tate dintre tineretul român si tinere
tul coreean. în cadrul dezvoltării

P. C. Francez este dispus să reia negocierile 
cu Partidul socialist

vizînd actualizarea programului comun de guvernare
PARIS. — Biroul Politic al C.C. al 

Partidului Comunist Francez apre
ciază' că „revine Partidului socia
list. ale cărui poziții nu au progre
sat încă, să facă pasul necesar" în 
vederea unei reluări a negocierilor, 
vizind actualizarea programului co
mun de guvernare.. Intr-o declarație, 
publicată luni seara la Paris si difu
zată de agenția France Presse, Bi- 
rotil Politic al C.C. al P.C.F. subli
niază că „Partidul comunist este 
gata să asculte propunerile Partidu
lui socialist in această direcție, să 

prieteniei dintre 
tineretul coreean 

prieteniei si colaborării multilaterale 
dintre cxde două partide si nopoare. 
dintre România si R.P.D. Coreeană. 
Conducătorul delegației U.T.C. a 
reafirmat sprijinul tineretului, alături 
de intregul nODor român, pentru reu- 
nificarea pașnică si independentă a ■ 
Coreei.

★

în cursul vizitei în R.P.D. Cp- . 
reeană, delegația U.T.C. a avut întâl
niri cu tineri si cadre ale U.T.M.S. 
de la uzină de tractoare „Kim Song" 
din onasul Kian. de la școala medie 
din Wonsan si la palatul pionierilor 
din Phenian, a vizitat Obiective so- 
cial-culturale din provincia Kawan- 
do. precum si din orașele Phenian si 
Keson.

Delegația U.T.C. a înfățișat pe larg 
aspecte ale participării active a ti
neretului român la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

La rindul lor, gazdele au vorbit 
despre rezultatele semnificative ale 
activității tineretului, a oamenilor 
muncii din R.P.D. Coreeană pentru 
realizarea sarcinilor trasate de Con
gresul al V-lea al P.M.C.

Au fost evidențiate stadiul înalt al 
raporturilor de prietenie și solidari- ' 
tate militantă dintre partidele, po
poarele și organizațiile de tineret din ' 
țările noastre, hotărirea de a milita 
pentru dezvoltarea în continuare a 
acestora.

Delegația U.T.C. a fost întlmpina- 
tă pretutindeni cu deosebită căldură 
și sentimente de prietenie.

negocieze și să desprindă concluziile 
de rigoare". P.C.F. a fost întotdea
una dispus să reia negocierile așa 
cum a declarat Comitetul Central al 
partidului în intervalul care a trecut 
de la 23 septembrie.

în același timp, declarația P.C.F. 
evidențiază „absenta unor argumen
te serioase" în textul rezoluției a- 
doptate duminică de convenția na
țională a Partidului socialist. care 
cerea o reluare a negocierilor „fără 
condiții prealabile si indiferent in 
ce formă".

Mâsurile represive adoptate de autoritățile rasiste sud-africane împotriva 
populației africane au stirnit puternice proteste in lumea intreagd. In 

fotografie: demonstrație de protest la Londra

MAREA BRITANIE

Reluarea activității parlamentare 
sub semnul proceselor 

de redresare economică

agențiile de presă transmit:

dolari pentru a-si menține economia 
in stare de plutire". Acum, rata anua
lă a inflației a scăzut la 15,6 la sută 
(in vara lui 1976 era do aproape 31 
la sută), iar lira sterlină a marcat o 
creștere simțitoare — pină la 1,84 do
lari (in toamna trecută scăzuse 
la 1,51 dolari). De asemenea, re
zervele de devize ale țării au cres
cut de la 5 la 20 miliarde dolari, iar 
balanța de plăți s-a îmbunătățit. 
Doar șomajul continuă să rămână 
foarte ridicat: 6,4 la sută din forța 
de muncă.

Fără îndoială că semnele pozitive 
înregistrate in prezent de .economia 
britanică, primele de acest fel după 
mai bine de trei ani de recesiune, 
acordă guvernului un serios argu
ment in confruntarea cu opoziția 
conservatoare pe temele majore ale 
actualității. De altfel, după cum arată 
un ultim sondaj de opinie, conserva
torii au pierdut deja cele 14,5 puncte 
pe care le aveau avans fată de labu
riști. ceea ce determină pe unii ob
servatori să aprecieze că n-ar fi ex
clus ca, în condițiile în care situația 
va continua să se amelioreze, labu
riștii să recurgă anul viitor la o con
sultare a electoratului. Cert este că. 
in. contextul noii conjuncturi econo
mice. laburiștii au posibilitatea să-și 
propună, pentru actuala sesiune, tre
cerea prin parlament a unor impor
tante proiecte de lege, cum ar fi cele 
privitoare la lărgirea atribuțiilor 
Scoției și Țării Galilor.

O temă centrală, abordată pe larg 
atit în mesajul tronului, cit si in dez
baterile din parlament, o constituie 
problema extinderii relațiilor de coo
perare economică cu alte state, ca 
una din căile de consolidare a înce
putului de redresare. Cu acest prilej 
s-a evidențtat interesul major mani
festat de guvern pentru lărgirea 
schimburilor comerciale internaționa
le cu toate țările, ihcluzîndu-se în 
acest context si țările socialiste, 
in spiritul cerințelor edificării unui 
sistem de securitate trainică in Eu
ropa. Este un domeniu in care gu
vernul laburist are sprijin nemijlocit 
atit din partea cercurilor de afaceri, 
cit. și a opiniei publice largi din Ma
rea Britanie.

Nicolae PLOPEANU

Prima conferință a țări
lor nealiniate în problemele 
peSCUitUlui, desfășurată la Ha
vana. și-a încheiat lucrările. La dez
bateri au participat reprezentanții 
unui număr de 36 state nealiniate și 
in curs de dezvoltare, care au adop
tat un document recomandind crea
tes tfiiei comisii perritanefite pentru 
detectarea sferelor tie cooperare in
tre țările nealiniate și altele in curs 
de dezvoltare interesate in sfera pes
cuitului.

Reuniune a Pactului An
din. La Lima a început o reuniune 
a Pactului Andin consacrată pu
nerii în lucru a programului comun 
de dezvoltare a industriei construc
toare de1 autovehicule și a cooperării 
în domeniul respectiv. La lucrări

PERU

Spre instituționalizarea 
transformărilor economico-sociale 

progresiste
Două acte recente ale guvernului 

peruan se plasează in centrul aten
ției observatorilor din Lima : decre
tarea legii pentru organizarea de 
alegeri generale, in. vederea desem
nării unei Adunări Constituante — 
prolog la proiectul autorităților mi
litare de a transfera puterea către 
un guvern civil — si inițierea activi
tăților pentru elaborarea 'unui plan 
național de dezvoltare pe termen 
lung. Simultaneitatea celor două e- 
venimente și faptul că ele reflectă 
preocupări in legătură cu perspec
tiva evoluției economica si social- 
politice prilejuiește constatarea că 
în procesul de dezvoltare a acestei 
țări — jalonat de importante refor
me progresiste — se profilează o 
nouă etapă.

Alegerile pentru Adunarea Con
stituantă. .care , urmează să aibă loc 
la 4 iunie 1978, deschid călea institu- 
ționalizârii acestor transformări. De- 
cretul-lege amintit stabilește un ter
men de un an . pentru adoptarea noii 
Constituții, specificind. totodată, că 
ea va trebui să stabilească struc
tura statului si ...fnecanișmele demo
cratice" care să ofere cadrul necesar 
pentru trecerea la un guvern civil, 
în 1980.

Referindu-se la finalitatea , acestei 
reforme. președintele republicii, 
Francis'cO Morales Bermudez, a pre-, 
cizat că noua Constituție va repre
zenta „o cartă care să asigure con
tinuitatea procesului revoluționar, 
armonizarea transformărilor structu
rale cu libertățile si garanțiile demo
cratice. adică instaurarea unei de
mocrații sociale".

Conceptul „democrației sociale" a 
fost enunțat in diferite documente 
programatice în ultimii ani si se re
feră, la democratizarea puterii, preco- 
nizind noi structuri iu.ridico-polit.ice 
care să fie in concordantă cu modi
ficările operate in structurile eco
nomice si sociale, cu specificul reali
tăților naționale. în aceleași docu
mente au fost abordate si probleme 
legate de revenirea la un guvern ci
vil. dar in condiții si formule care 
sâ poată garanta menținerea, si dez
voltarea cuceririlor obținute.

Printre aceste cuceriri un loc de 
frunte ocupă, așa cum se st.ie. recu
perarea suveranității naționale inte
grale asupra sectoarelor economice 
de importantă vitală pentru lichidarea 
raporturilor de dependentă si a fe
nomenelor subdezvoltării. In. prezent. 

participă reprezentanții organisme
lor din sectorul construcțiilor de au
tomobile din Bolivia, Columbia, 
Ecuador, Peru și Venezuela.

în cadrul manifestărilor de
dicate centenarului Independen
ței de stat a României, la Istan
bul au fost prezentate expoziția 
de fotografii „România pitoreaș- 
că" și o gală de filme consa
crate dezvoltării turismului in 
țara noastră.

La Tanger au fost organizate 
„Zilele culturii românești". Con
silierul cultural al ambasadei 
țării noastre a ținut o conferință 
despre arta,, și cultura româ
nească, urmată de prezentarea 
de filme documentare pe aceas
tă temă.

cele mai valoroase resurse naturale 
ale țării (cupru, fier, cărbune, zinc, 
fosfați) si marea industrie sânt în 
miiriile statului. în cadrul unei eco
nomii cu diverse forme de proprie
tate. întreprinderile din sectorul pu
blic au Un rol hotărâtor in dezvol
tarea planificată a economiei, asi- 
guririd valorificarea superioară a 
bazei de materii prime si edifica
rea noilor structuri industriale ale 
țării.

Modificări esențiale au intervenit 
si in structurile proprietății rurale, 
îniăturind sistemul exploatării Si 
asupririi mbsieresti. reforma agrară a 
determinat schimbări profunde in 
poziția economică si socială a mili
oane de țărani peruani.

Pregătirea unui plan de dezvoltare, 
care va stabili principalele obiective 
ale progresului economico-social pen
tru perioada 1978—1990. prefigurează 
preocupări de perspectivă vizind con
solidarea prefacerilor; structurale în
făptuite pină în prezent. în acest 
context se situează si preocupările 
guvernamentale in legătură cu adap
tarea structurilor politice la noile 
realități ale tării. Diferite partide, 
printre care Partidul Comunist.. 
Partidul democrat-creștin, Acțiunea 
populară, socialistă, apreciază po
zitiv intenția guvernului de a im
prima vieții politice o dezvoltare 
democratică. salutind asigurările 
oficiale in sensul că noua Con
stituție va trebui să institutipnalizeze 
menținerea și. consolidarea procesu
lui actual. într-un interviu acordat 
ziarului „Correo" din Lima, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Peruan. Jorge del Prado, releva „ne
cesitatea istorică" a institutionaliză- 
rii acestor schimbări. Dubă cum sub
liniază P. C. Peruan, în etapa actuală 
se impune mai mult ca dricind rea
lizarea unității ’de acțiune a' tortelor 
populare pentru combaterea uneltiri
lor reacțiunii. car® in repetate rin- 
dur.i a obstructionat orientările spr.e 
justiție economică si socială. în 
același timp, forțele de stingă se 
pronunță nentru democratizarea de
plină a vieții politice . interne, inclu
siv prin revizuirea sistemului elec
toral in vigoare, pentru a se asigura 
condițiile necesare participării active 
a organizațiilor de masă, muncito
rești și țărănești, la definirea vii
toarelor instituții politice ale tării.

Eugen POP

Conferința națională asu
pra industriei electronice 
și-a început lucrările, luni, la Pekin. 
Cei 2 500 de delegați vor dezbate 
principiile si metodele cele mai adec
vate pentru promovarea dezvoltării 
industriei electronice a Chinei. _ I*  
deschiderea, lucrărilor conferinței au 
fost prezent! Iu Ciu-li. membru ăl 
Bifdului Mitic al C.C. â.l P.C. ȘHU 
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat, alti conducători de partid si de 
stat chinezi.

Prin deschiderea oficială a sesiunii 
parlamentare, odată cu prezentarea 
mesajului tronului de către regina 
Elisabeta a Il-a. viata politică brita
nică si-a reluat cursul normal după 
întreruperea, datorată vacanței de 
vară si „lunii conferințelor" principa
lelor partide politice si a Congresu
lui sindicatelor. în toată această pe
rioadă. atenția observatorilor a fost 
reținută nu atit de preocupările ma
jore multiple de pe scena politică, ci 
de cele economice — respectiv de e- 
forturile guvernului laburist in di
recția redresării economiei, comba
terii inflației și reducerii șomajului 
— care de fapt influențează direct 
gi barometrul politic. Obiectivele pri
mordiale din domeniul economic ale 
cabinetului au fost cuprinse în me
sajul prezentat Camerei Comunelor 
si Camerei Lorzilor de suverana An
gliei. Acestor teme, cum era si firesc, 
le-au fost consacrate si dezbaterile 
tradiționale din cele două camere ale 
Parlamentului britanic pe marginea 
mesajului tronului, dezbateri care se 
încheie azi in Camera Comunelor și 
joi in Camera Lorzilor. Concluzia 
care s-a desprins din dezbaterile de 
pină acum a fost aceea că situația 
economiei britanice a început să dea 
vizibile semne de îndreptare. deși a- 
ceastă evoluție încă nu s-a impus cu 
statornicie. După opinia primului mi
nistru Jaime3 Callaghan, „Anglia s-a 
angajat din nou pe calea spre pros
peritate". Optimismul șefului guver
nului, împărtășit si de unele cercuri 
economice, are la bază, in primul 
rind. marile venituri obținute în ulti
mul timp din exploatarea rezervelor 
de petrol si gaze din Marea Nordului, 
în prezent, in loc să importe aproa
pe 2 milioane barili petrol pe zi, la 
prețul de 14 dolari barilul. Anglia 
produce deia jumătate din necesarul 
de .aur negru" : anul viitor, sau cel 
mai târziu în 1979, ea va realiza tot 
petrolul necesar, iar din 1980 va intra 
in rindul țărilor exportatoare.

Tabloul general al situației econo
mice. în comparație cu anul trecut, 
este așadar mult schimbat în bine, 
„în urmă cu un an, — remarcă 
..Newsweek" — situația era disperată. 
Lira se prăbușise, inflația si șomajul 
scăpaseră , de sub control, iar țara s-a 
văzut nevoită să ceară de urgență 
F,M.I. un împrumut de 3,9 miliarde

Pentru crearea unei a- 
genții de presă panafri- 
COne La Kam‘Pala ah început - lu
crările unei reuniuni a miniștrilor 
informațiilor din țările membre ale 
Organizației Unității Africane, pe a 
Cărei ordine de zi figurează. între al
tele, crearea unei agenții de presă 
panafricane, ca uri important instru
ment in lupta popoarelor acestui 
continent împotriva colonialismului 
și pentru decolonizare a informației.

La Kiel s-au încheiat lu
crările Congresului Parti
dului Liber-Democrat, care> 
din anul 1969. face parte din, coali
ția guvernamentală din. R.F.G, îm
preună cu Partidul Social-Democrat. 
Congresul a adoptat o. serie de do
cumente Programatice care stabilesc 
linia politică a partidului ..pină, la 
.Următoarele alegeri parlamentare, 
care urmează să aibă loc in, ăniil 
1980. Congresul a apreciat pozitiv 
cooperarea Partidului Liber-Demo
crat cu Partidul Social-Democrat iri 
cadrul coaliției guvernamentale si s-a 
pronunțat pentru continuarea acestei 
colaborări.

Santiago Carrillo 
in vizită la Belgrad

BELGRAD 8 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania. Santiago Carrillo, a so
sit. marți, la Belgrad, la invitația 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. La aeroport, el 
a fost intimpinat de Stane Dolant. 
secretar aj Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Intr-o scurtă declarație. Santiago 
Carrillo a menționat că discuțiile pe 
care le va. purta la Belgrad, vor a- 
vea ca obiect situația' internățioria- 
lă actuală si o serie de probleme 
care interesează, cele două partide, 
transmite agenția Taniug.

In apărarea drepturilor 
democratice in Coreea de sud 

Conferință internațională 
a juriștilor

PARIS. Regimul antipopular re
presiv al lui Pak C-iian Hi constituie 
principalul obstacol in calea reunifi- 
cării pașnice si democratice a po
porului coreean — se arată în rezo
luția adoptata la Paris de cea de-a 
doua conferință a Comitetului inter
national al juriștilor în apărarea 
drepturilor democratice si cetățenești 
iri Coreea de sud. Participantii au 
relevat, in cursul dezbaterilor, că 
regimul de la Seul. Încalcă dreptu
rile si libertățile elementare ale ce
tățenilor. persecută De patriotii sud- 
coreeni care se ridică , in apărarea 
democrației.

Conferința a lansat un. apel tuturor 
juriștilor progresiști din lume de a 
condamna regimul represiv de la 
Seul.

Reuniunea miniștrilor agriculturii din C E.E.

Persista pozițiile divergente
BRUXELLES 8. — în cadrul reu

niunii de la Bruxelles a miniștrilor 
agriculturii ai țărilor membre ale 
C.E.E.. reprezentanții Franței și Ita
liei și-au exprimat nemulțumirea 
fată de propunerile formulate de 
Comisia Pieței comune in problema 
restructurării agriculturii de tio me
diteranean. din respectivele tari în 
perspectivă aderării- la C.E.E. a Spa
niei, Portugaliei tși Greciei, state cu 
culturi agricole mediteraneene de 
amploare.

Astfel, ministrul francez al agri
culturii, Pierre Mehaignerie. și omo
logul său italian. Giovanni Marcora, 
au apreciat că propunerile Comisiei 
C.E.E. sînt neliniștitoare si decepțio- 
nante. nedepăsind. totodată, stadiu] 
generalităților. Ministrul francez a 
apreciat că pozițiile divergente ale 
țărilor membre ale C.E.E. continuă 
să persiste. De asemenea, evocind 
perspectiva necesității unor tratati
ve deosebit de complexe și dificile 
în viitor , asupra unui cerc larg de 
probleme ale agriculturii comunita
re. el a cerut Comisiei C.E.E. să 
formuleze propuneri concrete cu pri

ORIENTUL MIJLOCIU
• Vizita președintelui Comitetului Executiv al O.E.P. la Cairo
• Necesitatea realizării drepturilor naționale ale poporului

Ealestinian pe agenda convorbirilor americano-marocane • T' > 
erele palestiniene din sudul Libanului bombardate de artiler. 

israeliană
CAIRO.8 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a avut, luni seara, la 
Cairo, o Întrevedere cu Ismail 
Fahmi. vicepremier si ministru de 
externe al Egiptului, cu care a con
ferit asupra evoluției problemei 
Orientului Mijlociu.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Necesitatea realizării drepturilor na
ționale ale poporului palestinian s-a 
aflat in centrul convorbirilor minis
trului de Stat pentru afaceri exter- 
,ne și . cooperare al Marocului, 
M’Hamed Boucetta, cu secretarul de 
stat, al S.U.A.. Cyrus Vance. Intr-un 
interviu acordat agenției M.E.N.. 
M’Hamed Boucetta a reafirmat spri- 
iihill deplir. al Marocului la reali
zarea drepturilor naționale ale no- 
porului .palestinian, precum si pen
tru Organizația nentru Eliberarea 
Palestinei, unicul reprezentant legi
tim al. ntmorului palestinian.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Taberele 
palestiniene de lă Rachidiyșh și Al 
Bass, precum și orașul Țyr. din sudul

LISABONA

Regrupări pe scena politică portugheză
LISABONA 8 (Agerpres). — Fran

cisco Sa Caritei.ro, președintele Parti
dului Social-Democrat, cel de-al doi
lea partid ca mărime din Portugalia, 
a demisionat luni — s-a anunțat ofi
cial ’ la Lisabona. Vicepreședintele 
partidului, Sousa Franco, și-a pre
zentat. de asemenea, demisia. Aceste 
decizii au fost luate in urma unor 
dispute intervenite iri interiorul Parti
dului Sociăl-Democrat in . legătură cu 
problema relațiilor cu Partidul So
cialist. de guvernămint.

Comisia Politică a Partidului So
cial-Democrat Portughez, reunită 
marți, in cadrul unei ședințe extra
ordinare consacrate examinării si
tuației create de demisia președinte
lui P.S.D., Francisco Sa Carneiro. a 
hotărit. să se considere, la rindul său. 
demisionară.

într-un comunicat, dat publicității 

vire la organizarea piețelor agrico
le. cu luarea in considerare a pro
blemei preturilor.

în acest context, observatorii eco
nomici remarcă faptul că Franța in
sistă asupra elaborării de către „cei 
nouă" a unui sistem de preturi mi
nimale. spre a evit*.  în special, e- 
fecțelc negative ce le-ar avea pentru 
viticultorii francezi importul de vi
nuri cu preturi deosebit de compe
titive atît din țările candidate la 
C.E.E., cit si din Italia.

Criza unor produse agricole din 
Piața comună i-a determinat pe mi
niștrii agriculturii ai „celor nouă", în
truniți la Bruxelles, să reducă tari
fele vamale comune in ce privește 
.aceste produse ce vor fi importate 
din terte țări — informează agenția 
Reuter. între altele, „cei nouă" au 
hotărit reducerea tarifelor vamale la 
anumite categorii de fructe de la 14 
la 6 la sută, spre a se evita o recru
descentă a preturilor. Recolta de 
fructe, în special de mere, a C.E.E. 
a fost dezastruoasă in acest an — 
după cum se exprimă agenția France 
Presse.

Libanului, au fost bombardate marți 
după-amiază de artileria israeliană, 
informează agenția palestiniană de 
știri WAFA. Potrivit agenției, mai 
multe obuze au căzut asupra unor 
școli. și locuințe din Tyr, precum și 
asupra celor două tabere palesti
niene.

TEL AVTV 8 (Agerpres). — După 
cum informează surse militare israe- 
ltene, citate de agenția U.P.I., artile
ria israeliană a bombardat marți mai 
multe poziții palestiniene de pe teri
toriul Libanului ca ripostă la atacu
rile cu rachete împotriva orașului 
Nahariya.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — în 
cursul unui incident produs intre po
litia israeliană si populația arabă din 
localitatea Maid El-Crum. un locuitor 
arab a fost ucis, s-a an.un.tat oficial 
la Tel Aviv. Tortele de politie au in
tervenit pentru a dispersa pârtiei- 
pantii la o acțiune de protest a lo
cuitorilor împotriva încercării autori
tăților si politiei de a demola un 
edificiu.

ta sfîrsitul primei nării a reuniunii 
Comisia Politică precizează câ a ce
rut întrunirea Consiliului Național al 
P.S.D.. în vederea convocării unui 
congres extraordinar al partidului. 
Reuniunea Consiliului National va 
avea loc joi.

Antonio Lopes Cardoso, unul dintre 
membrii fondatori ai Partidului So
cialist Portughez (de guvernămint), 
fost ministru al agriculturii. împreu
nă cu al ți doi deputati socialișt i. 
Vital Rodrigues și Bras Pinto, au 
anunțat oficial demisia lor din P.S.P.

Cu același prilej. Lopes Cardoso a 
declarat că deputății socialiști care 
au demisionat din partid intenționea
ză să se alăture altui grup de mili- 
tantt socialiști pentru constituirea 
unei mișcări politice „care să mobi
lizeze baza muncitorească socialistă".
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