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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri după- 
amiază, pe Abdul Muttaleb Al-Ka- 
zemi, ministrul petrolului din Ku
weit. care face o vizită in țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-miniștru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

ministrul petrolului din Kuweit
Oaspetele kuweitian a transmis 

președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de stimă și prietenie, precum 
și urări de sănătate și fericire din 
partea emirului statului Kuweit, șeic 
Sabah Al Salem Al-Sabah.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind pentru mesaj, a rugat, la 
rindul său, să se transmită emirului 
Kuweitului un călduros salut și cele 
mai bune urări.

în cadrul întrevederii a fost subli

niată, de ambele părți, satisfacția 
față de evoluția ascendentă a rela
țiilor româno-kuweitiene, relevîn- 
du-se dorința comună de a se acțio
na in continuare pentru dezvoltarea 
conlucrării, pentru concretizarea acor
durilor și înțelegerilor stabilite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt ro- 
măno-kuweitian, in folosul ambelor 
popoare, al colaborării internaționale, 

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

FIECARE COMUNIST 
-un propagandist, un militant activ 

pentru înfăptuirea politicii partidului
„La întregul învățămînt de partid, la activitatea 

politico-ideologică trebuie să participe întregul nostru 
partid, activul și cadrele de bază ale partidului din 
toate domeniile de activitate".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga evoluție a vieții sociale 

în perioada care a urmat eliberării 
țării confirmă cu tărie că înțelegerea 
aprofundată și traducerea în viață a 
orientărilor trasate de partid, a po
liticii sale științifice, clarvăzătoare, a 
constituit forța motrice a progresu
lui societății, condiția fundamentală 
a mobilizării maselor la opera de 
edificare a noii orînduiri sociale. 
Aportul propagandei de partid este 
incorporat în toate succesele obținu
te de poporul nostru.

O contribuție esențială la defini
rea rolului și funcțiilor propagandis
tului în etapa actuală de dezvoltare 
a societății noastre au adus cuvintă- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirile de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna septembrie a.c. în 
lumina acestora, imperativul creșterii 
eficienței propagandei de partid pre
supune realizarea unei transformări 
radicale in însuși modul cum sint 
înțelese îndatoririle propagandiștilor 
— în sensul unei viziuni mai largi a 
Îndatoririlor propagandiștilor, care 
trebuie să îmbine relevarea clară a 
rațiunilor și justeței politicii parti
dului cu urmărirea permanentă a 
modului în care își găsesc materia
lizare, în care sint transpuse în prac
tică ideile dezbătute în cursuri șl 
seminarii.

Cu o mare putere de convingere 
s-a accentuat că propagandiștii nu 
își pot limita activitatea doar la ex
plicarea politicii partidului ; acțio- 
nînd permanent pentru realizarea 
simbiozei dintre teorie și practică, 
ei sini chemați să antreneze la ac
țiune coneretă pe comuniști, pe cei
lalți oameni ai muncii, să-și concen
treze eforturile spre unirea și coor
donarea tuturor forțelor în vederea 
realizării efective a liniei generale a 
partidului. Ajutîndu-i pe oameni să 
desprindă concluzii practice, să înțe
leagă ce au de făcut și cum să acțio
neze pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în diferite domenii, ei 
sint chemați să contribuie sistematic 
la transformarea fiecărui om al mun
cii intr-un militant activ pentru 
cauza socialismului și comunismului.

Evident, îmbunătățirea calitativă și 
creșterea eficienței practice a propa
gandei se pot realiza numai depășin- 
du-se mentalitatea de ..profesionali

zare" a propagandiștilor, de reduce
re a acestora la situația de a expune 
teze generale, „de catedră". în izola
re de practica socială ; se cere asi
gurată prin mijloace adecvate parti
ciparea efectivă a propagandiștilor la 
viata de partid, la activitatea ob
ștească. la înfăptuirea politicii gene
rale a partidului. Mai sint însă Or
ganizații de partid în care nu 
s-au desprins concluzii practice 
din aceste indicații de însemnă
tate principială, nu s-au luat 
măsurile necesare spre a-i atrage e- 
fectiv pe propagandiști la activitatea 
de ansamblu a organizației, la viața 
obștească. Or, aceasta dăunează mun
cii de partid și însăși activității de 
propagandă, dat fiind faptul că toc
mai prin integrarea din plin in viața 
politico-socială propagandiștii pot 
cunoaște efectiv realitățile, proble
mele cu care se confruntă organiza
ția respectivă și la a căror soluțio
nare sini chemați să-și aducă contri
buția.

în același timp, se cuvine relevat 
faptul că mai persistă concepția unei 
compartimentări rigide în munca de 
partid, potrivit căreia unii activiști 
se ocupă exclusiv de propagandă, iar 
alții numai de munca organizatorică. 
Au trecut cîteva săptămîni de la 
consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și nu în toate organizațiile de 
partid s-a acționat energic si concret 
pentru a se realiza „osmoza" intre 
munca de propagandă si cea orga
nizatorică. stimulînd în măsură mai 
mare pe activiștii din domeniul or- 

'ganizatoric să acționeze pentru creș
terea eficienței propagandei, iar pe cei 
din domeniul propagandei să ia parte 
la activitatea organizatorică pentru 
înfăptuirea politicii partidului. Tre
buie declanșată o acțiune susținută 
de combatere a mentalității potrivit 
căreia cadrele care desfășoară acti
vitate practică în diverse sectoare 
nu ar fi „pregătite", nu ar fi su
ficient de „apte" pentru munca de 
propagandist, iar de această mun
că. de problemele teoretice ar putea 
să se ocupe numai cei care s-au 
„specializat" în asemenea proble
me, cînd știut este că numai pe baza 
cunoașterii vieții, a generalizării da
telor oferite de experiența și activi
tatea practică in diversele sectoare

ale construcției socialiste se poate 
desfășura o activitate teoretică și de 
propagandă fructuoasă.

Desigur, ca militanți și cadre de 
conducere politică, în primul rînd, 
secretarii și ceilalți membri ai co
mitetelor de partid sau birourilor 
organizațiilor de bază, activiștii de 
partid și de stat de pe toate eșaloa
nele sint chemați să activeze ca pro
pagandiști. Dar, așa cum aceentua 
secretarul general al partidului, de 
buna desfășurare a propagandei tre
buie să se preocupe nemijlocit toți 
comuniștii capabili să desfășoare o 
asemenea activitate, organele de 
partid în totalitatea lor. Prin însăși 
apartenența la partid, prin înseși 
prevederile Programului și Statutului 
partidului, fiecare dintre membrii 
săi își asumă obligația majoră de a 
milita pentru însușirea și aplicarea 
politicii partidului de către toți oa
menii muncii. Or, acestea sînt toc
mai atribuțiile propagandistului, — 
ceea ce înseamnă că, practic, între 
calitatea de membru de partid și ca
litatea de propagandist se poate 
pune — și este necesar să se pună — 
semnul egal. Este lesne de înțeles 
cit de mult ar creste amploarea și 
eficienta propagandei dacă toti cei 
peste 2 700 000 membri ai partidului 
ar participa efectiv la desfășurarea 
muncii politico-educative.

Ce se cere pentru îndeplinirea în 
bune condiții a îndatoririlor ce revin 
propagandistului ?

în primul rînd, o temeinică pre
gătire politico-ideologică, potențată 
prin efort statornic de autoperfec- 
ționare, strădanie permanentă spre 
a-și îmbogăți cunoștințele, studiu in
dividual neîntrerupt spre a „ține
(Continuare în pag. a IlI-a)

Oamenii muncii 
din industria 

județului Cluj 
au îndeplinit 

planul pe 11 luni
Concentrîndu-și eforturile 

pentru a obține în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidu
lui rezultate tot mai bune in 
muncă, acționând în spiritul in
dicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la consfătu
irea din 23 septembrie și la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., 
oamenii muncii din industria ju
dețului Cluj anunță că au reali
zat, cU 19 zile înainte de ter
men, planul producției globale 
industriale pe 11 luni. (Alexan
dru Mureșan).

„Buziaș“ — un nou 
mineralier de 
55000 tdw

în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a apropiatelor 
alegeri de deputați in consiliile 
populare, vineri, 11 noiembrie, 
la Șantierul naval din Constan
ța a avut loc lansarea ce
lui de-al șaptelea mineralier 
de 55 000 tdw, care a primit nu
mele de „Buziaș". Montajul în 
doc al acestui mineralier s-a 
efectuat în numai 5 luni și ju
mătate, față de termenul prevă
zut de 6 luni, ca urmare a in
troducerii in doc, cu macarale 
de mare capacitate, a unor sec
ții de pină la 480 tone, premon- 
tate pe platforme. De asemenea, 
a fost îmbunătățită și tehnolo
gia de montaj a motorului prin
cipal prin introducerea direct 
în navă ă unor mari ansambluri, 
ceea ce a scurtat timpul de 
executare a acestei operații de 
la 60 de zile la 40 de zile. O 
contribuție deosebită la acest 
succes au adus formațiile de lu
cru conduse de comuniștii-’Stoi
ca Nichita, Gheorghe Lupu, 
Vasile Lazăr, Vasile Panait, 
Alexandru Omet, Ion Stoica, 
Tudor Cicu ș.a. (George Mi- 
hăescu).

Combinotul chimic „Azomureș" din Tîrgu Mureș

NOIEMBRIE

CINE SÎNT CANDIDAȚII BRĂILEI? 

„Ca peste tot în România: tovarășii 
noștri de muncă, oameni cu un înalt 
simț al datoriei față de oameni44

Timp de două zile. în cartiere. în
treprinderi si instituții din municipiul 
Brăila am adresat unor oameni în
trebarea : Cine sint candidatii dum
neavoastră ? Răspunsurile, deși dife
rite cș terminologie, deși provenite 
din cele mai diverse medii, deși nu
mele, profesiile si calitățile candida- 
tilor erau, firesc, altele, răspunsurile 
le-am putut, totuși, sintetiza într-o 
singură frază. Iat-o : „Sînt tovarășii 
noștri de muncă, oamenii spre care 
se îndreaptă cerințele noastre, cei 
mal buni dintre oei mai buni, harnici, 
energici, cetățeni model de compor
tament, plini de inițiativă, promotori 
ai noului, oameni cu un deosebit spi
rit de răspundere fată de ei si de 
societate, conștiințe capabile să ardă 
pentru oamenii în mijlocul cărora 
respiră, pentru pămîntul pe care-1 
calcă". Altfel spus : „Candidatii 1 Ei 
sînt noi". Ceea ce m-a impresionat 
în mod deosebit la fiecare răspuns : 
frecventa termenilor tovarăș, muncă, 
oameni. Dovada cea mai convingă
toare a faptului că alegători si can
didați una sînt în scopuri si idea
luri. in conștiința că numai muncind 
braț lingă braț, inimă lingă inimă, se 
poate aspira la înaltul titlu de OM, 
de personalitate multilateral dezvol
tată. Alegătorii Brăilei sînt convinși 
că numai acordând încredere unor 
oameni legați trup si suflet de ei pot 
obține rezultate dacă nu mai mari,

cel puțin egale cu acelea anterioare. 
Anume ? Iată o microstatistică a ceea 
ce s-a realizat la Brăila în timpul 
scurs de la trecutele alegeri si piuă 
astăzi : 7 100 apartamente ; 135 săli 
de clasă ; 1 68Q locuri în grădinițe ; 
peste 1 000 locuri in internate ; un 
magazin universal cu 10 407 mp su
prafață comercială : alti 10 841 mp cu 
aceeași destinație : 30 de unități de 
producție si prestații ; un spital cu 
700 de paturi ; un dispensar complet 
in cartierul Viziru III ; o sală a spor
turilor ; un bazin olimpic de înot ; 
două hoteluri si o bază de tratament 
la Lacul Sărat ; ‘încă două conducte 
de aductiune a apei în municipiu ; 
500 000 mp străzi si trotuare asfaltate 
si pietruite. îndeosebi in cartierele 
mărginașe etc.

Ce sint acestea, dacă nu muncă, 
umăr lingă umăr ? Ce sînt acestea, 
dacă nu contopirea la cea mai înaltă 
temperatură a înțelesurilor practice 
derivate din termenii tovarăș, muncă, 
oameni ?

Anton Lungu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Brăila, ne-a oferit o altă imagine 
statistică. îl întrebasem : Cine sînt 
candidatii Brăilei ? Și ne-a răspuns : 
Sînt în total 111 oameni ; 58 fac 
parte din categoria muncitori, tehni
cieni, maiștri, dar 42 dintre ei sint 
oameni care muncesc efectiv la ma
șini. în secții și ateliere ; trei sînt

țărani cooperatori ; 41 sînt intelec
tuali (intre care 4 medici. 6 cadre 
didactice. 18 ingineri), 2 sint meseriași 
cooperatori, iar alti 7 candidați re
prezintă alte categorii. Din totalul de 
111 candidați: ai Frontului Unității 
Socialiste din Brăija. 85 sînt membri 
ai Partidului Comunist Român. 26 
membri ai organizațiilor componente 
ale Frontului Unității' Socialiste. 73 
sint bărbați, iar 38 sânt femei...

Ce reprezintă acestea ? Sint. bine
înțeles. statistici, cifre. Dar cifre cil 
adinei semnificații în viata politică, 
economică, socială si culturală a ora
șului de la kilometrul 171 al Dună
rii. Reprezintă democrația noastră 
socialistă, exprimată limpede, faptic, 
nu numai în vorbe. înseamnă că fie
care cetățean are asigurat in condu
cerea treburilor obști’ un om care-1 
reprezintă, care-1 știe nevoile si care 
acționează în numele lui, pentru el 
si odată cu el. Au trecut de mult 
timpurile cînd în fotoliile municipa
lității, după dispute penibile, așa-zjs 
electorale, se așezau inși a căror uni
că preocupare era teșchereaua pro
prie...

Binednteles. sânt importante statis-
Mlrcea BUNEA 
corespondentul „Sclnteii*...... .... ................. , - I 
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LA MANGALIA

A intrat în funcțiune fabrica de lapte
La Mangalia a in

trat in funcțiune fa
brica de produse lacta
te, aparținind între
prinderii de industria
lizare a laptelui. Noua 
unitate este dotată cu 
utilaje și instalații mo

derne, de mare pro
ductivitate, prin in
termediul cărora se 
prelucrează o cantita
te de circa 120 000 litri 
de lapte pe zi. Se re
marcă, totodată, posi
bilitățile de a realiza 
o gamă largă de sor

timente de brînzeturi, 
lapte de consum, în
ghețată și alte produse 
din această categorie, 
menite să contribuie la 
îmbunătățirea aprovi
zionării localităților de 
pe litoral cu produse 
alimentare. (Agerpres).

Imagine din noua arhitecturâ a Brâilel

La noile instalații de la întreprinderea chimică Mărășești

Foto : E. Dichiseanu

TERMENELE SE APROPIE. LUCRĂRILE TRERUIE URGENTATE
După ce a prezentat un tablou 

succint al principalelor realizări ob
ținute de oamenii muncii în mai 
toate sectoarele de activitate, tova
rășul Simion Dobrovici. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R., a insistat asupra unor pro
bleme cu care sînt confruntate orga
nizația județeană de partid și orga
nele de stat, acum. în preajma în
cheierii anului 1977, an cu sarcini 
deosebit de mari pe planul dezvol
tării economice a acestor străvechi 
meleaguri ale tării noastre. Căci și 
județul Vrancea bene’ficiază din plin 
de roadele politicii partidului nos
tru de ridicare economică a județe
lor mai puțin dezvoltate, investindu-se 
fonduri impresionante în construcția 
de noi obiective economice. în așa 
fel ca la sfîrșitul cincinalului să re
alizeze o producție industrială de 
peste zece miliarde lei.

Din discuție am reținut Îndeosebi 
greutățile pe care le întâmpină cele 
două unități ale industriei chimice 
din județ. întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice din Focșani 
nu-și va îndeplini planul, deoarece 
nu este fundamentat pe baze reale : 
produsele. în bună parte, stau în stoc, 
pentru că, fiind noi, ori nu sint cu
noscute, ori cei care trebuie să le fo
losească nu-și dau tot interesul. în 
ce privește noile capacități ale între
prinderii chimice Mărășești, acestea 
nu vor fi gata la termen din lipsa 
unor utilaje. Ni s-a spus că în județ 
«-au deplasat, în mod special, cadre 
de răspundere din Ministerul Indus
triei Chimice si alte ministere, care 
au luat unele măsuri de îndreptare a

lucrurilor. Situația nu a intrat însă 
pe făgașul normal.

La sugestia care ne-a fost făcută, 
am mers mai întii la întreprinderea 
chimică Mărășești, unde șe află în 
construcție două instalații importan
te, ale căror produse sint solicitate 
de economia națională. Corespunzător 
termenului prevăzut in planul de stat,

pereze restanțele, iar altora să devan
seze executarea Si livrarea, corelin- 
du-se astfel mai firesc executarea 
utilajelor in întregime, montarea lor 
concomitentă și. in cele din urmă, 
darea in funcțiune la termen a celor 
două instalații. Ce a urmat după 
aceea ? întreprinderea de utilaj chi
mic Borzești a mai livrat în septem-

Accelerarea execuției depinde, deopotrivă, 
de constructori, furnizori de utilaje 

și de intervenția energică 
a Ministerului Industriei Chimice

instalațiile trebuie să producă pină 
la finele acestui an. Așa cum se pre
zintă lucrurile în momentul de fată, 
investiția nu va fi realizată — deși 
atît unitatea beneficiară, cît șl unele 
întreprinderi producătoare de utilaje 
aparțin de Ministerul Industriei Chi
mice.

Ing. Cornel Mareș, directorul în
treprinderii chimice Mărășești, a . pre
cizat că. în conformitate cu con
tractul, întreprinderea de utilaj chi
mic Borzești trebuia să livreze, pînă 
la 30 iunie, 265 tone utilaje și tri
misese pînă la începutul lunii sep
tembrie circa 100 tone. Colectivul în
treprinderii de la Mărășești a trimis 
redacției ziarului „Scînteia" o scri
soare. ce a fost publicată la 14 sep
tembrie a.c., prin care solicita 
unor furnizori de utilaje să recu-

brie 31 tone utilaje. în octombrie încă 
170 tone utilaje, trimițînd in total 
301 tone, față de 645, cit prevedea 
contractul. In aceste condiții, se pre- 
limină că planul anual nu va fi rea
lizat integral nici la total investiții și 
nici la lucrările de construcții-montaj 
și, in consecință, instalațiile nu vor fi 
date în funcțiune la termenul prevă
zut.

Se cuvine precizat că după publi
carea în ziarul „Scînteia" a scrisorii 
colectivului de la întreprinderea chi
mică Mărășești. ministrul industriei 
chimice, tovarășul Mihail Florescu, 
împreună cu prim-vicepresedintele 
Consiliului popular județean Vran
cea. tovarășul Cioară, care răspunde 
din partea biroului județean de 
partid de această investiție, s-au de
plasat la Borzești. stabilind aaumite

măsuri. Aceasta s-a petrecut la în
ceputul lunii octombrie.

Directorul întreprinderii de la Bor- 
zesti. tovarășul Uzum. a promis 
atunci că în prima decadă a lunii 
octombrie va lichida restanța și va 
trimite 200 tone utilaje. Pină la 4 
noiembrie, nici jumătate din acestea 
nu ajunseseră la Mărășești. O altă 
problemă discutată atunci a fost cea 
a atomizoarelor. care trebuiau li
vrate pină la. 15 .octombrie. Dar nici 
acestea nu au fost livrate în între
gime pină la 4 noiembrie. în altă 
ordine de idei, tovarășul Gheorghe 
Grosaru, subinginer, responsabil cu 
instalațiile pe șantier, afirma că 
atomizoarele nu sint trimise in sub- 
ansamble mari, sau cel puțin nu s-a 
asigurat o schemă de marcare — 
ceea ce îngreunează montajul. în 
sfirșit, s-a stabilit atunci și termenul 
de livrare integrală a ut-’ajelor : la 
10 noiembrie va fi la Mărășești toată 
furnitura pentru investiția respectivă. 
Or. la 4 noiembrie mai erau de 
livrat peste 250 tone utilaje.

în ceea ce o privește, întreprin
derea de utilaj chimic Găesti are de 
executat utilaje numai pentru insta
lația de colofoniu. Aici s-a făcut sim
țită o necorelare evidentă de plan, 
în timp ce instalația urmează să fie 
dată în funcțiune la finele acestui 
an. întreprinderea de la Găesti are 
termen de livrare pentru 34 tone 
utilaje în trimestrul al III-lea 1978. 
Si aceasta se petrece într-o între-

____________ Neculal ROȘCA 
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Spectacol rar : două largi 
unghiuri „ară" cerul, pen- 
dulînd a neliniște din zare 
în zare. Sînt gîste sălbati
ce. venite dinspre norduri- 
le reci. Păsările albe tină 
aspru, răgușit. Mai ios. în 
geometria exactă a cârduri
lor de gîste. se rotesc bui
mace sute, poate chiar mii 
de rate sălbatice. Toată 
cîmpia Grozestilor se . scal
dă in larma gălăgioaselor 
aripate. Un soi ciudat de 
„atac aerian" se pregătește 
acolo, sus. iar gîndul, insoțit 
de cuvenitul . zimbet. te 
duce către „Păsările" lui 
Hitchcock. Sătenii ridică 
privirea, salută solii toam
nei depline si rid. Nu de un 
an. nu de zece, ci de seco
le. cîrdurile au ponosit 
în porumbistele totdeauna 
inundate în lunca Grozes
tilor. Ostenite de lungul 
drum către sudul fierbinte, 
coborau totdeauna aici. în 
virtutea tainicelor ordine 
închise în sâmburele ere
dității de neclătinat. .Acum, 
șesul dintre Jiiia si Prut 
e drenat, uscat. închingat 
de diguri si canale subțiri, 
întiiul an în care cooperato
rii din Grozesti se bucură 
de sănătatea nămintului 
strămoșesc I Ultimele șapte 
primăveri si toamne au . în
semnat tot atîtea bilanțuri 
cenușii. O parte din recol
ta lui 1977 s-a scufundat

ner care conduce coopera
tiva agricolă de producție. 
„E-n sala de ședințe" — 
mi se spune. Deschid usa 
cunoscutei săli de sfat si 
mă întîmpină absolut ne
așteptat țăcănitul unor 
războaie . mecanice de tesut. 
în locul șirurilor de scau
ne. șiruri de mașini. Horti
cultorul Victor Surdu este

întîia oară în istoria comu
nei. griul, ne locul unor 
băltoace vechi de cînd le 
știm si le știu. întîia oară 
am izbutit să efectuăm cu
venitele afînări si arături 
adinei. Pînă la recolta anu
lui viitor, ne-am străduit 
să aflăm si alte căi de în
tregire a averii obștești".

Aceste alte căi fiind. în

PĂMIMTURI SCOASE 

DE SUB APE
Reportaj de Mircea Radu IACOBAN

în miluri. Ultimele miluri. 
Si ultimele pîlpîiri ale. „zi-, 
calei" : grozestenii seamă
nă. ADAS-ul despăgubește. 
Printre săgețile draglinelor 
si excavatoarelor, zborul 
mirat al gîstelor sălba
tice...

caut pe tinărul Ingi

aplecat deasupra unei ur
zeli si discută cu o repre
zentantă a primei generații 
de țesători din comună.

în cele ce urmează, tran
scriu dialogul (de fapt, un 
lung monolog) avut, cu ti
nărul președinte : „Sîntem 
si Vom rămîne agricultori 
— spune inginerul Surdu. 
Ni-e drag pămintul. ne-a 
durut soarta ogoarelor 
noastre si-am luptat să le 
scoatem de sub aoe. Anul 
acesta am smuls definitiv 
din zodia eternelor inun
dații 1 100 hectare de teren 
arabil. Fiecare tronson din 
cele 15 hectare de solarii e 
împrejmuit de șanțuri 
adinei, ca un castel me
dieval. A înverzit, pentru

primă si ultimă instanță, 
rodul inițiativei si consis
tentei investiții de inteli
gentă. rodul unor preoiiu- 
pări stăruitoare si al spriji
nului pe care cooperatorii 
l-au primit din partea co
lectivelor industriale ieșe
ne. Prin extinderea unități
lor prestatoare de servicii 
(care produceau pină acum 
— manual, desigur — pre
șuri. flanele, binale ș.a.) și 
amenajarea microatelieru- 
lui „Prute-ana". la capitolul 
venituri al cooperativei se 
va adăuga anual suma de 
circa 5 000 000 lei. Iar inves
tițiile care au făcut posibil 
acest spor — aproape ni
mic ! Războaiele de țesut, 
de multă vreme casate, âu

fost reparate și produc mul
țumitor pînza tip poliester 
menită să înlocuiască iuta 
din import. Materia primă; 
deșeuri de la Combinatul 
de fibre sintetice din Iași, 
pînă acum neutilizate in
dustrial. Alte deșeuri vor 
alimenta o originală insta
lație de încălzire a serelor. 
Alături de atelierul „Pru- 
teana" se înaltă silueta pu
țin obișnuită a unei insta
lații chimice : ea va pro
duce. din dejecții anima
liere. gazul metan necesar 
cantinei cooperativei. Un 
„braț mort" al riului Prut 
a fost amenajat pentru 
creșterea industrială a peș
telui. Si. tot asa — investi- 
gindu-se mereu căile de 
valorificare a tuturor posi
bilităților existente. Cea 
mai mare bucurie a gro- 
zestenilor răminînd însă 
griul, ca un semn al nou
lui . destin pe care țăranii 
dintre Prut și Jijia l-au 
făurit pămîntului înnobilat 
de dirzenia fiecărei lovi
turi de tirnăcbp.

...Păsările toamnei se ro
tesc deasupra cîmpiilor 
grozestene. într-un tîrziu. 
se hotărăsc s-o ia în jos. 
către Gorban, unde. în po
fida deciziei tezaurizate în 
cine știe ce genă, vor să- 
vîrsi popasul toamnei lui 
1977. La anul, la Celălalt 
an. se vor roti din nou 
deasupra Grozestilor. dar 
cu tot mai putină stăruință 
si convingere, luînd-o re
pede spre sud. fiindcă, 
iată, hărnicia, oamenilor 
poate clinti pînă si „imua
bilele" itinerare ale stolu
rilor ce de milenii vislesc 
prin văzduhul românesc...
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a producției destinată exportului
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arheologice
în apropierea satului Cîrligi, 

județul Bacău, într-o străveche 
așezare moldovenească, au fost 
descoperite patru locuințe cu un 
inventar format din ceramică, 
diferite obiecte de uz casnic și 
arme din os, fier și piatră. Ele 
se adaugă celor zece locuințe 
descoperite anterior, care apar
țineau unei așezări din secolele 
VI—VII. Profesorul Ion Mitrea, 
directorul Muzeului județean de 
istorie Bacău, apreciază că des
coperirile făcute pe raza satului 
Cîrligi aduc noi și prețioase 
mărturii care atestă continuita
tea și romanitatea populației 
autohtone.

I
I
I
I
I
I

I I

Însemnări de la Întreprinderea „electronica** din capitală
în cadrul sarcinilor economice primordiale care stau în fața co

lectivelor din întreprinderi în perioada care a rămas pînă la sfîrșitul 
anului, o deosebită însemnătate are realizarea exemplară a planului de 
export. Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceausescu, îndeplinirea ritmică, zl de zi, decadă cu decadă, la nivelul 
înaltelor exigențe calitative ale partenerilor externi, a sarcinilor de 
export trebuie să preocupe in cel mai înalt grad consiliile oamenilor 
muncii și colectivele din inireprinderi, organele șl organizațiile de 
partid, conducerile ministerelor economice. în condițiile ritmului 
deosebit de dinamic de creștere a exportului prevăzut pentru 
acest an. orice întîrziere la livrarea unor produse pe piața externă 
poate genera dereglări atât în mecanismul indicatorilor economici ai 
întreprinderilor, cît si în asigurarea resurselor valutare ale tării.

Cum se acționează la ÎNTREPRINDEREA „ELECTRONICA" DIN 
BUCUREȘTI pentru realizarea, în condiții 
export ? — iată tema anchetei de față.

bune, a producției pentru

I sănătate I
I
I

o dorim și 
medicului"

I
I

I
I
I
I
I
I
I

„Familia Dobrita și Florian 
Vasilescu din Rm. Sărat vă scrie 
cu nespusă bucurie că-1 are 
acum din nou, în mijlocul ei, pe 
băiețelul a cărui viată a stat în 
grea cumpănă". Băiețelul' despre 
care este vorba în scrisoarea 
adresată rubricii noastre este in 
vîrstă de opt ani și jumătate. 
Suferind un accident de circu
lație, el a fost internat în stare 
foarte gravă la spitalul din Rm. 
Sărat. „Timp de două săptămini, 
rit a fost în comă, băiețelul 
nostru a fost supravegheat, zi și 
noapte, de către neobosițli oa
meni de omenie ai spitalului, 
îndeosebi de medicul Hristu Ni- 
colau, căruia îi aducem și pe 
această cale cele mai călduroase 
mulțumiri. Copilul este acum să
nătos, care sănătate le-o dorim 
tuturor celor care nl l-au 
vieții, familiei".

redat

I Dovleacul
I discordiei
I

unde 
Bra-

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
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Foarte aproape de locul 
(« întretaie șoseaua Mihai 
vu cu strada Matei Voievod din 
București a apărut pe frontis
piciul unei clădiri o firmă ade
menitoare : „Patiserie". Exact o 
unitate de care ducea lipsă car
tierul respectiv. Odată cu fir
ma au apărut pe geamuri ini
țialele comerciantului : I.P.A. — 
COMPRO — COOP. Apoi, 
spre satisfacția publicului, a 
apărut și un anunț : „Laborator 
propriu care prepară si serveș
te gogoși, merdenele și delicioa
sa limonadă". Se părea că. regia 
fiind gata, cel mult intr-o zl- 
dou publicul va gusta 
cloci 
bor| 
trec 
Se

I
I
I
I
I

I
I
I
I

deli- 
->le produse din propriul la- 
r. Dar, pe nesimțite, au 

de atunci vreo 2—3 luni, 
li găsesc și acum unii lo- 
i care întreabă vînzătorii 
1 magazinul de legume din 
>iere : „De ce nu 

e la... merdenele ?“ 
răspunsurile primite : 
s-ai înțeles încă șefii 
tivei dacă la patiserie 
bir\e să se introducă __  __
vleac fantezi". în ce ne priveș
te, sintem optimiști : în viitoa
rele 2—3 luni problema va fi 
studiată de I.P.A. — COMPRO 
— COOP.

se deș
ii nul din 
„Cică nu 
coopera- 
nu ar fi 

si... do-

I
Păgubașul 
fericit

I
I
I
I
I
I
i
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Petrecîndu-și concediul 
meleagurile Harghitei, 
din 
„îneîntet de frumusețea peisa
jului de la Malnaș-Băi. am soos 
aparatul de fotografiat și am 
fixat pe peliculă imagini de la 
aceste minunate izvoare de să
nătate. Dar aparatul de foto
grafiat mi-a fost furat. întîlnin- 
du-1 pe drum pe subofițerul Pe
tre Buzilă de la postul de miliție 
Micfalău, i-am sesizat cazul. 
Aceste mi-a răspuns : „No. că 
nu-i bai, o să vedem 
cum, și-o să vă dăm 
(adică un telefon). Si nu mică 
i-a fost surpriza lui 
s-a pomenit cu un telefon de la 
Micfalău, prin care subofițerul 
îl anunța că „n-o fost bai**. 
După alte câteva zile, omul își 
primea aparatul de Ia circa sa 
de miliție din București. în 
perfectă stere. După developare, 
a avut un singur regret : că 
printre imagini nu surprinsese 
și una a omului în uniformă 
albastră.

pe 
F. Ion 

București ne istorisește :

noi ee și 
o sirmă"

F.I. cînd

i
i

Pe măsura 
vinovăției

I
I
I
I
I
I
I

Sala căminului cultural din 
Tlrnova, județul Arad, devenise 
neîncăpătoare, așa cum este, de 
obicei, cînd are loc aici cite o 
mare serbare. De data aceasta, 
oamenii nu veniseră la un spec
tacol obișnuit, iar ceea ce ve
deau și ascultau acum nu le ve
nea să-și creadă ochilor și ure
chilor. Instanța de judecată 
pusese in dezbatere cauza pri- 
vindu-i pe consătenii lor Pavel 
Covaci și Liviu Cordos, invi- 
nuiți de sustragerea unor bu
nuri de la cooperativa de con
sum din localitate. Buind cu
noștință de faptele săvirșite 
de cei doi. la pronunțarea sen
tinței asistenta și-a manifestat 
satisfacția că pedepsele aplicate 
au fost pe măsura vinovăției : 
primul a fost condamnat la 5 
ani, iar al doilea la 2 ani închi
soare.

I
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IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" j

Diversificarea ofertei 
— condiție esențială a 

asigurării unui portofoliu 
sigur de comenzi

Nu întâmplător am ales această în
treprindere bucureșteană pentru in
vestigațiile anchetei noastre. în pri
mul rînd, pentru că, aparțtatnd unul 
sector de vîrf al industriei românești 
— electronica — colectivul de aici 
are un rol deosebit în asigurarea 
unor produse cu înalt grad de prelu
crare. care valorifică superior mate
riile prime, cerință esențială pentru 
îmbunătățirea continuă a structurii 
mărfurilor oferite la export. în al 
doilea rînd. sarcinile care revin în
treprinderii sînt deosebite, fiind pre
văzut ca in anul 1977 volumul expor
tului să fie dublu fată de realizările 
anului trecut. De remarcat pentru 
activitatea în acest domeniu este fap
tul că. pină acum, toate contractele 
derulabile au fost onorate integral, 
din acest punct de vedere rezultatele 
fiind pozitive. După cum aprecia in
ginera Carmencita Arusoaiei, de la 
serviciul de export al întreprinderii, 
obținerea acestor succese a fost po
sibilă. pe de o parte, prin diversifi
carea producției, iar, pe de altă par
te. prin asigurarea de către întreprin
derea de comerț exterior ,.Electro
num" a unui portofoliu de comenzi 
important. Faptul că. in acest an, se 
exportă aparate de radio în 8 va
riante constructive si televizoare în 
aproape 40 de variante atestă preocu
parea cadrelor tehnice din sectorul 
de cercetare-proiectare și cel de exe
cuție pentru diversificarea producției, 
strădania întregului colectiv pentru 
adaptabilitatea rapidă a producției la 
cerințele clienților de peste hotare. O 
activitate premergătoare pătrunderii 
pe o piață externă o constituie ob
ținerea avizelor tehnice pentru pro
dusele exportate, avize acordate de 
institute internaționale specializate, 
care testează, cu o deosebită exigen
tă, aceste produse. Or, faptul că ase
menea avize au fost date pentru par
teneri din S.U.A., Elveția, R.F.G, sau 
Anglia oferă condiții favorabile ex
tinderii schimburilor cu produse elec
tronice pe aceste piețe.

în cadrul preocupărilor întreprinde
rii pentru realizarea în eonditii exem- 
plare a sarcinilor de export, un loc 
de prim ordin il ocupă, asa cum ară
tam, diversificarea ofertei la export. 
Iată de ce, în paralel cu introducerea 
în fabricație a noi variante de radio
receptoare si televizoare, fondul de 
marfă este. completat cu componente 
electronice si livrări complexe, for
mă deosebit de eficientă de promo
vare a exportului.

— Pentru îndeplinirea obligațiilor 
contractuale, ne spunea directorul în
treprinderii. Mihal Alexe, acum, în 
ultima parte a anului 
care avem de onorat 
menzi — am întocmit 
fabricație riguros, pe 
dă, care este urmărit zilnic, cu minu
țiozitate, de la lansarea in producție 
a unei comenzi, pină la livrarea pro
dusului către clientul extern. Dacă 
apar, cumva, unele întîrzieri, se iau 
măsuri de recuperare a lor în cel 
mai scurt timp. Cunoaștem bine că 
este suficient oa o singură dată să nu 
fii prompt în onorarea unei comenzi, 
pentru ca clientul respectiv să te o- 
colească. A câștiga o piață — mai 
ales 
nice 
este

— Iată 
fășurată 
de sindicat si U.T.C. este 
spre instaurarea în întreprindere a 
unei discipline ferme în producție, 
pentru ca promptitudinea si solicitu
dinea față de clienții externi să con
stituie trăsături constante in activita
tea de export, adaugă secretarul co
mitetului de partid, tovarășul Ion 
Gîrtone

de ce munca politică des- 
de organizațiile de partid, 

orientată

Mecanismul colaborării 
sau despre 

„secretul" creării 
fondului de marfă

— perioadă in 
importante co- 
un program de 
fiecare coman-

in domeniul produselor electro- 
— este foarte greu, a o pierde 
insă foarte ușor.

în 
brie, . .
te personală parcate in mod obișnuit 
în fața întreprinderii de mașini gre
le din București — multe, foarte 
multe autoturisme personale — lip
sea in mod cert una : o mașină de 
culoare galbenă, marca „Dacia 1300", 
cu numărul de înregistrare ll-B-2195. 
De mai multe zile, ea se află in 
curtea circumscripției de miliție nr. 
7 din Capitală. Nu. nu este adusă 
aici pentru reconstituirea vreunui 
accident. Mașina este in bună stare, 
iar proprietarul se află undeva in 
preajma el, nu în curtea, ci In ares
tul miliției.

La întreprinderea amintită,, oame
nii au umplut, în după-amiaza aceea, 
pînă la refuz, una din sălile de șe
dințe. în fața lor, între doi subofi
țeri de miliție, s-a aflat mal mult de 
o oră un om care a lucrat pînă nu 
de mult în uzină. Un om cu mîinlle 
bine strînse în cătușe. Un om 
în puterea vîrstei — 44 de ani
— care, fără să fie un atlet, 
părea zdravăn și totuși parcă gir- 
bov de ani, cu umerii lăsați, cu 
capul îndesat adînc întră ei, incapa
bil să ridice măcar pentru o secundă 
privirile din piept, să privească sala, 
oamenii. Ce l-a adus pe Gheorghe 
Ion în această postură ? Mai 
importantă decit descrierea amă
nunțită a faptelor de care se face 
vinovat in fața legii sînt momentele 
care punctează deschiderea drumului 
spre degradarea umană a acestui om. 
Un drum în care s-a afundat încet, 
dar sigur, mînat diabolic de spiritul 
hrăpăreț al unui om pentru care ba
nul nu reprezenta o simplă piesă de 
schimb pentru o existență demnă, ci 
un magnet mal puternic decît viața 
cinstită. Porțile exploatării fiind defi
nitiv închise în societatea noastră, e- 
lementele declasate, dornice de îna
vuțire fără muncă sau cu cît mai 
puțină, caută portițe, cotloane ferite 
de ochii lumii în întunecimea cărora 
furtul, mita, favoritismul să satis
facă rapacitatea acestor indivizi ră
mași încă la periferia societății.

Din aceeași rădăcină a crescut șl 
pofta nepotolită de bani a lui Gheor
ghe Ion. Nu pentru că-i trebuiau cu 
orice preț, nu pentru că ar fi avut

după-amiaza zilei de 9 noiem- 
dintre autoturismele proprieta-

Faptul că, de la un an la altul, vo
lumul exportului realizat in întreprin
derea „Electronica" a crescut simți
tor dovedește că unitatea se află pe 
un drum bun. Dar problemele ex
portului. atit în ceea ce privește di
versificarea producției, cît si în do
meniul ridicării eficienței pot si tre
buie să fie abordate în continuare cu 
exigentă sporită. în acest context, o 
deosebită însemnătate o are prompti
tudinea in livrarea mărfurilor către 
partenerii străini — cerință strict o- 
bligatorie în activitatea de export. 
Prin specificul său de fabricație, 
„Electronica" este o unitate de mon
taj : pentru realizarea produc
ției finite, întreprinderea colaborează 
cu numeroase întreprinderi din ra
mura construcției de mașini, chimiei, 
materialelor de construcție. Un tele
vizor, de pildă, se compune din sute 
și sute de repere sau subansamble 
care sint montate pe parcursul a ci- 
torva zeci de minute în liniile de fa
bricație. Este suficientă o cît de mică 
dereglare în mecanismul colaborării, 
lipsa chiar și a unui singur reper, 
pentru ca ritmicitatea producției să 
sufere. De aici se desprinde înalta 
responsabilitate a fiecăreia din uni
tățile care participă, alături de „E- 
lectronica", la realizarea fondului de 
marfă destinat exportului. Or, din 
acest punct de vedere, in acest an. 
au apărut o serie de deficiențe care 
au îngreunat considerabil realizarea 
ritmică a producției pentru export, 
colectivul întreprinderii trebuind să 
facă eforturi deosebite pentru onora
rea unor comenzi. Surprinzător, 
mulți dintre furnizori se află în ca
drul aceleiași centrale industriale din 
care face parte și „Electronica". Re
cent, conducerea centralei a stabilit o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării tehnice si materiale a 
întreprinderii „Electronica", astfel ca 
producția destinată exportului să fie 
exemplar realizată. Iată de ce îndepli
nirea zilnică a sarcinilor de colabo
rare de către întreprinderile „Conect" 
București, de piese radio și semi
conductor! Băneasa, „Electroargeș", 
de casete radio și televizoare Bucu
rești este esențială pentru asigurarea 
condițiilor necesare realizării progra
melor de export ale întreprinderii 
„Electronica". Sarcini similare revin, 
din acest program, și Combinatului 
petrochimic Borzești. care trebuie să 
livreze cantitățile de polistiren con
tractate cu unitatea bucureșteană.

din întreprindere, modul cum se rea
lizează concret producția pentru ex
port. Am ales orele din schimbul doi. 
Impresionează, de la prima vedere, 
ordinea și disciplina din sectoarele de 
fabricație, ambianța plăcută 
lor de muncă.

— Sînt condiții absolut 
obținerii unei producții de 
ne spune inginerul Vintilă 
directorul unității „Pipera" 
drul „Electronicii".

Dar nu singurele. Aveam să ne no
tăm aici citeva dintre numeroasele 
măsuri întreprinse pentru ridicarea 
continuă a calității producției, de 
care depinde înainte de toate com
petitivitatea produselor pe piața ex
ternă : asigurarea asistenței tehnice 
pe tot parcursul zilei de muncă, or
ganizarea riguroasă a controlului 
de calitate, respectarea strictă a dis
ciplinei tehnologice la locurile de 
muncă, specializarea formațiilor de 
lucru, introducerea fișelor de ates
tare a calității execuției.

Semnificative se dovedesc a fi șl 
mutațiile care intervin în structura 
forței de muncă a întreprinderii. Ma
joritatea electroniștilor sînt absol
venți ai liceului sau ai școlilor post- 
liceale ; numeroși dintre tinerii care 
lucrează aici au fost școlarizați pe 
platforma electronicii de . la Pipera. 
Cunoștințele tehnice pe care le-au a- 
cumulat constituie suportul unei ac
tivități profesionale la nivelul exi
gențelor pe care le ridică astăzi elec
tronica.

Perfecționarea continuă a pregăti
rii tuturor lucrătorilor, ridicarea 
lificării acestora se realizează 
baza unor programe care au in 
dere atît noile produse care sînt 
troduse în nomenclatorul de export 
al unității, cît și noutățile care apar 
în domeniul atit de dinamic al elec
tronicii. Și. ca un corolar al bunei 
pregătiri profesionale, apare respon
sabilitatea pentru producția realizată.

— Sintem conștienți că de munca 
fiecăruia dintre noi, de calitatea și 
acuratețea execuției depinde, într-o 
măsură covirșitoare, competitivitatea 
televizoarelor pe care le exportăm, 
ne spune tînărul Viorel Constan- 
tinescu, șeful formației C.T.C. de la 
linia de montaj.

Convingeri semnificative ce expri
mă hotărîrea întregului colectiv de la 
„Electronica" de a-și îndeplini exem
plar sarcinile la export care îi revin 
in al doilea an al cincinalului.

a locuri-

necesare 
calitate, 

Popescu, 
din ca-

ca
pe 

ve- 
in-

Dan CONSTANTIN

Competitivitatea 
se hotărăște 

pe liniile de montaj
Am urmărit pe parcursul a citorva 

ore, împreună cu cadre de conducere

greutăți materiale, deși, 
chiar in această situație 
tifica nici măcar micile 
necum furturile din avutul altora. El 
a pornit pe drumul degradării sale 
morale „modest". Ca „taximetrist" 
particular. Avind mașină personală, 
mai intii a început să transpor
te accidental un călător sau altul 
dih piața „Sfinta Vineri". „Pen
tru o parte din benzină" — și-o 
fi spus, la început. „Pentru o parte 
din întreținerea mașinii" — și-o fi

se înțelege, 
nu poți jus- 
meschinării,

Noua linie de ciment de 3 000 tone/zi, de la Combinatul de lianți și azbociment din Fienl
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De ce nu se lucrează cu toate forțele în unitățile agricole
rămase în urmă din județul Ialomița

în marea majoritate a unităților 
agricole din județul Ialomița, recol
tarea porumbului s-a .încheiat. Iată 
de ce, primele picături de ploaie 
care au căzut joi seara în Cîmpia 
Bărăganului, după o lungă perioadă 
de secetă, au produs multă bucurie 
lucrătorilor de pe ogoare. Semănătu
rile de toamnă au într-adevăr nevoie 
de apă. A plouat însă puțin, mai 
mult ca un avertisment adresat ce
lor care au uitat că strîngerea re
coltei este o cursă contracronometru 
care poate fi cîștigată numai dacă 
se folosește din plin fiecare clipă 
bună de lucru. Pînă acum timpul a 
fost ideal pentru recoltat. Cu toate 
acestea, cooperativele agricole din 
comunele Grădiștea, Ciochina, Revi- 
ga, Cocoru, Rovine, Sf. Gheorghe, 
Rași, Sîrbi-Ciocănești, Poiana ș.a. nu 
au terminat încă de strîns porumbul.

Principala cauză a acestei întîrzieri 
constă în slaba organizare a muncii. 
Unii președinți de cooperative agri
cole și specialiști au considerat că, 
din moment ce timpul este frumos, 
n-ar avea rost să grăbească recol
tarea porumbului și, de aceea, nu au 
mai mobilizat toate forțele la lucru. 
La cooperativa agricolă din satul 
înfrățirea, de pildă, deși mai sînt de . 
recoltat 50 ha de porumb, la muncă 
participau numai 60 de oameni. „în 
citeva zile vom termina de strins 
porumbul și de pe această suprafață" 
— ne-a spus tovarășul Marin Stoian, 
inginerul șef a-1 unității, mulțumit de 
parcă ar fi realizat o adevărată per
formanță. Or, ținînd seama de tim
pul bun de pînă acum, mai curind 
ar fi trebuit să fie îngrijorat de fap
tul că întreaga recoltă nu este încă 
în hambare. O stare de autoliniștire

surprinzătoare s-a instalat șl la coo
perativa agricolă din comuna Dragoș 
Vodă, unde mai trebuie strins po
rumbul de pe 70 ha. Am văzut mulți 
oameni, pierzînd vremea prin comu
nă, iar birourile cooperativei agri
cole erau pline de funcționari, ca șl 
cum pe cîmp nu ar mai fi nimic de 
făcut. „Au participat și contabilii, la 
recoltarea porumbului — ne spune 
tovarășul Alexandru Petre, președin
tele unității. Acum însă treburile 
s-au mai liniștit". O concepție ero
nată, de neînțeles, pe care din pă
cate o împărtășesc și alți conducă
tori de unități. Cum „s-au mai liniș
tit treburile" cînd recolta nu a fost 
strinsă încă în întregime ?

Motive de îngrijorare stirnesc, tot
odată, și cantitățile mari de știuleți 
recoltați și netransportați de pe cimp. 
Atît în cooperativele agricole, cît și 
în întreprinderile agricole de stat, 
mai sint de transportat de pe cîmp 
mii de tone de porumb. „La acestea 
se adaugă miile de tone de sfeclă 
de zahăr, care mai sînt de transpor
tat de pe cîmp" — ne-a spus tova
rășul Ion Cristea, directorul general 
al direcției agricole județene. Fără 
îndoială, în toate unitățile se impune 
o mai bună folosire a mijloacelor de 
transport". Că este așa o dovedește, 
printre altele, situația di>n coopera
tiva agricolă din comuna Dragoș 
Vodă, unde se găsesc pe cîmp sute 
de tone de știuleți. Cele nouă auto
camioane repartizate la 
porumbului nu fac insă, în _____
nici două drumuri pe zi. De ce ? In 
primul rind, din cauza numărului 
mic de oameni repartizați la încăr
carea mijloacelor de transport. Știu- 
leții recoltați sint imprăștiați în gră-

mezi mici pe tot cîmpu.1, iar încăr
carea unui autocamion durează, de 
regulă, peste două ore și jumătate. 
Soluții pentru accelerarea ritmului 
de lucru s-ar găsi. Una dintre ele 
ar fi mobilizarea tuturor cooperato
rilor, inclusiv a funcționarilor din bi
rouri. Apoi, folosirea atelajelor pen
tru a scoate porumbul de pe cîmp 
la locurile mai ușor accesibile auto
camioanelor.

Desigur, există și alte soluții pen
tru urgentarea transportului. Se pare 
însă că, așa după cum am mai ară
tat, în unele unități s-a instalat 
prea devreme o stare de liniște. In 
ultima săptămînă, la baza de recep
ție unde livrează porumbul coopera
tivele agricole din Plevna, Săpunari, 
Lupșanu, Sălcioara, Ulmu ș.a., pri
mele mașini au ajuns după ora 8, 
iar ultimele la ora 16. „La fel ca și 
atunci, cînd campania era in plină 
desfășurare, noi putem primi porum
bul zi și noapte" — ne-a spus tova
rășul Stan Iorgu, șeful bazei de re
cepție. lată, deci, o altă soluție pen
tru unitățile care nu și-au îndepli
nit încă obligațiile contractuale : 

Și

transportul
medie,

Termenele se apropie, lucrările trebuie urgentate
(Urmare din pag. I)
prindere apartinînd aceluiași mini
ster. al Industriei chimice. Colectivul 
de conducere al întreprinderii s-a 
angajat să devanseze termenul și să 
trimită tot utilajul in ianuarie anul 
viitor.

Intr-o situație asemănătoare se 
află și întreprinderea de utilaj teh
nologic Buzău, care are termen de 
livrare a 12 tone de utilaj în tri
mestrul II 1978 pentru o instalație 
care trebuie dată în exploatare la 
sfîrșitul acestui an. După apariția 
scrisorii în ziar, tovarășii de la Bu
zău nu au dat nici un semn de viață. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că nici 
cei de la Mărăsești. direct interesați 
în soluționarea problemei, n-au con
siderat necesar să ia legătură cu 
întreprinderea furnizoare din Buzău, 
să se deplaseze acolo, întrucit nu-i 
despart decît 100 km.

La Mărășești. nici constructorul 
— T.C.M.R.I.C. București, grupul 
Borzești — nu) și-a făcut datoria in 
raport cu sarcinile de plan. în mo
mentul de fată, el este în urmă cu 
stadiile fizice la diferite construcții 
(lift, drumuri, acoperișul pentru de
pozitul de produse finite etc.), cu lu
crările de închidere exterioară ; este 
vorba de o rămînere în urmă la lu-

fibră lui morală, niciodată probabil 
rezistentă, șubrezise atit de mult in
cit pașii lui pe drumul degradării au 
devenit mai ușori, aproape firești.

Desigur, hoția este hoție, indife
rent cu cine o săvirșești, cum și unde 
se produce, indiferent dacă se referă 
la un seif cu bani sau la o butelie 
de aragaz. Dar în fiecare din faptele 
lor este izbitor acel ceva care arată 
că tăvălugul degradării se învirtea 
amețitor. Mulți dintre ei plecau „la 
lucru" înarmați cu arme albe și, cum

crările de construcții de 5—6 mili
oane lei și de nerealizarea unui vo
lum de montaj de circa 7 mi
lioane lei.

La această situație a contribuit în
săși conducerea trustului care, în 
condițiile cînd lucrările de lă Mără- 
șești sînt în întîrziere, a dispus ca 
aproximativ 80 de muncitori și per
sonal T.E.S.A. să fie detașați de pe 
șantier și să execute lucrări la Pojo- 
rita, Roman și în alte părți, timp de 
3 luni.

în concluzie. în legătură cu situația 
investiției de la Mărășești, se poate 
spune că : 1) furnizorul de utilaje — 
întreprinderea din Borzești — se află 
în mare întîrziere cu livrarea ; 2) 
stăruie necorelări în privința planifi
cării la execuția si livrarea de utilaje 
pentru punerea în funcțiune a insta
lațiilor si începerea producției ; 3) nu 
sînt gata toate stadiile fizice în exe
cuția constructorului ; 4) lipsesc de 
pe șantier meseriași — dulgheri, zi
dari ș.a.

Așa stfnd lucrurile și ținînd seama 
că atît 
(in cea 
cît si 
aparțin 
cesară intervenția 
cerii Ministerului

întreprinderile producătoare 
mai mare parte) de utilaje, 
întreprinderea 

de același
beneficiară 

minister, este ne
energică a condu- 
Industriei Chimice

du-se la modul în care vindea bute
liile, el declară :
mers la X (dă un nume). Nu 
bani". Nu i-a lăsat butelia, 
mers apoi la Y (un alt nume) 
avea bani". Nu i-a lăsat butelia, 
mai notăm că multe din buteliile 
rate le-a 
chiar rude ale lui din comuna Siliș
tea Nouă, județul Teleorman. Frate- 
frate, dar... butelia de furat se vinde 
la preț de speculă.

Să mai notăm o altă caracteristică

„într-o noapte am 
avea 
„Am 

nu 
Si 

fu- 
Șivîndut la cunoscuți

Nici o fapta antisociala

să nu rămînă nepedepsită!
RIPOSTĂ FERMĂ A UNUI PUTERNIC COLECTIV MUNCITORESC

spus mai tîrziu. Și, dintr-o justifi
care in alta, dintr-o concesie în alta, 
pofta a crescut. A crescut în așa mă
sură, incit nu s-a sfiit ca la primul 
contact cu o gașcă de spărgători „de 
meserie" să se atașeze trup și suflet 
lor, să se pună efectiv în serviciile 
acestora. Stimulat la Început și de un 
joc de cărți, la care s-a mirat și el 
cum de cîștigă atît de repede și „le 
curăță" la toți buzunarele, tehnică 
rafinată a grupului de borfași pentru 
a-1 îndatora, pentru a-1 lega de ei, 
Gheorghe Ion a avansat apoi și a 
devenit șoferul personal al infracto
rilor.

S-a înhăitat apoi cu încă un grup 
de spărgători. Devenise șoferul și 
administratorul unui clan de nouă 
răufăcători care cunoșteau toată 
gama fărădelegilor — de la mica 
găinărie, pînă la tîlhăria la drumul 
mare. Unul dintre ei. la numai 24 de 
ani, are la activ 27 de condamnări. 
Nu-i apropia nici vîrsta, nici trecu
tul, nici experiența de viață. Dar

se spune, „nu aveau nici tată, nici 
mamă" ; operau fără scrupule. Citind 
declarațiile de la dosar, mai intii 
nu-ți vine să crezi, apoi, în fața 
faptelor recunoscute, te întrebi dacă 
unul sau altul din ei au, cît de cit, 
ceva omenesc. Să exemplificăm. Una 
din spargeri o fac la casa unui mun
citor — Buleandră Gheorghe din 
București — căruia îl fură butelia 
de aragaz. Faptă măruntă în aparen
ță, apucătură de găinar, s-ar putea 
spune, dar păgubașul, muncitorul 
Buleandră Gh„ este tată a 6 copii și 
nu avea in bucătăria lui decît aceas
tă butelie. în altă noapte, îi fură ce
tățeanului Pricopie Anton, de aseme
nea, butelia. Păgubașul este pen
sionar, om în vîrstă de 70 de ani. Ci
tez din declarația lui Gheorghe Ion: 
„Am mers și la unchiul lui 
-Balamuc» (porecla unuia dintre 
spărgători) în Balta Albă, la furat, 
dar furtul nu a reușit, fiindcă un
chiul lui «B.» era acasă", Referin-

a spiritului hrăpăreț al celor două 
găști și a șoferului lor : după ati- 
tea drumuri făcute încolo, incoace, 
printr-o comună din județul Dîmbo
vița, din județul Teleorman, prin 
cartierele Bucureștiului, cauciucurile 
mașinii, bineînțeles, au început să se 
tocească. Fura banda, încasa șoferul, 
uneori chiar partea leului, dar cum 
să dea bani pe cauciucuri din „bu
zunarul lui" ? Și atunci, hai Ia furat 
cauciucuri. Și așa au spart portbaga
jele mai multor mașini, au furat 
cauciucuri, să aibă banda cu ce lu
cra. Desigur, toate acestea, și multe 
altele care vor fi elucidate de către 
anchetator, de către instanța de 
decată, aruncă o lumină asupra 
racterului deosebit de periculos 
infracțiunilor comise, poate nu 
prin valoarea pagubelor produse, 
prin lipsa de scrupule.

La adunare, după prezentarea fap
telor de către comandantul circum
scripției de miliție, maiorul Tudor 
Udrea, a urmat o tăcere din care un

ju
ca- 

al

pentru punerea cit mai grabnică în 
funcțiune a instalațiilor de la Mă
răsești.

în ceea ce-1 privește pe constructor, 
acesta are obligația să ia toate mă
surile pentru terminarea lucrărilor 
de construcții la halele de fabrica
ție, la linia de cale ferată, drumuri, 
estacade, canale de cable etc. De 
asemenea, să închidă halele pentru 
crearea condițiilor de lucru pe timpul 
iernii, să-și organizeze astfel munca 
îneît să lucreze în două schimburi 
prelungite, asigurând personal cali
ficat — lăcătuși, sudori, montori, 
personal de supraveghere ș.a. ; cu 
alte cuvinte, să facă totul ca, pe mă
sură ce sosesc utilajele, să accelereze 
montajul si să scurteze duratele de 
execuție. Totodată, conducerea Mi
nisterului Industriei Chimice trebuie 
să asigure executarea la Găești a in
stalației de încălzire cu defil. care 
este contractată la un termen neco
respunzător punerii în funcțiune a 
instalației.

Toate acestea si alte măsuri pe care 
urmează să le adopte conducerea 
Ministerului Industriei Chimice și 
conducerea trustului de construcții 
amintit trebuie să aibă drept rezultat 
punerea în funcțiune cit mai grab- 

• nică a celor două instalații de la Mă
rășești.

obligațiile 
transportarea porumbului ziua 
noaptea.

Timpul frumos de pină acum 
trebuie să constituie un argument 
pentru prelungirea nejustificată a 
transportării porumbului. La I.A.S. 
Dragalina sînt in grămezi pe cîmp 
1 400 tone știuleți de porumb pentru 
sămînță. „Graficul întocmit cu -Agro- 
sem» Călărași prevede oa transportul 
să înceapă de luni 14 noiembrie" — 
ne-a spus tovarășul Costin Colea, 
contabilul-șef al întreprinderii. Ori
cum, chiar dacă stiuleții sint prote
jați cu baloturi de paie, este inad
misibil ca transportul lor să înceapă 
atît de tîrziu.

O soluție cu totul condamnabilă 
pentru eliberarea terenului de resturi 
vegetale a ales conducerea fermei 
Răzvani, din cadrul întreprinderii a- 
gricole de stat Lehliu. Jumătate dan- 

. tr-o parcelă de peste 100 ha era pir- 
jdlită de foc. Iei, colo Se vedeau 
chiar și știuleți de porumb carboni
zați de flăcări. „După ce ziarul -Scîn- 
teia» a scris despre cazul de la I.A.S. 
Afumați, nu s-a mai dat foc coceni
lor" — ne-a spus tractoristul Nicolae 
Ciufu, care discuta parcela respec
tivă. E bine, totuși, că s-a pus capăt 
acestei practici dăunătoare, dar asta 
nu înseamnă că pagubele produse 
trebuie trecute eu vederea. Atit pro
ducția principală, cit și cocenii tre- ' 
bule strînși în totalitate și puși la • 
adăpost în cel mai scurt timp. Nu- * 
mai atunci campania de recoltare 
poate fi considerată încheiată.
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om neavizat, un om care nu cunoaș
te colectivele noastre, și îndeosebi 
colectivele muncitorești, ar fi putut-o 
interpreta drept o atitudine de indi
ferență. Eroare, desigur, eroare pe 
care nu o putem comite noi, oame
nii muncii, care ne cunoaștem atît de 
bine între noi, care ținem atit de 
mult la cinstea, la Onoarea, la presti
giul nostru, și de aceea nu putem ad
mite in nici un fel actele de necinste, 
indiferent de cine sînt comise, in
diferent împotriva cui s-ar Îndrep
ta. S-au spus cuvinte grele in a- 
ceastă adunare. Fără fraze sofistica
te, fără intonații oratorice, ci din 
inimă, simțit, cu mînie.

„Procesul să aibă loc în întreprin
dere, iar pedeapsa ce i se va da să 
nu fie executată la locul de muncă, 
ci la pușcărie" (Niculescu Ion). „Să 
ne spună de ce a făcut aceste fapte 
murdare ?“ (I. Rădulescu).

La insistențele sălii, cel aflat pe 
podium încearcă să răspundă : „Eu 
nu am vrut — zice el — m-au ame
nințat și a trebuit să merg cu ei",

Sala stă să explodeze. „Dar te-au 
amenințat să iei și banii furați ?“. 
Tăcere. își îndeasă adînc capul intre 
umeri.

Sfintă această indignare a oamenilor. 
Și sinceră. Chiar și apostrofările dure 
pe care oamenii le adresau la ieșirea 
din sală : „Să ieși de acolo cînd am 
să vin eu să te scot", „Ai furat bu
telia unui om cu șase copii ; ai luat 
laptele și ceaiul cald de la gura co
piilor", „Strînge-i cătușele ca să sim
tă că miinile sint făcute pentru mun
că, nu pentru ticăloșii" — exprimă 
îndreptățită indignare a oamenilor 
cinstiți, riposta lor fermă, muncito
rească. Firește, asemenea fapte să
virșite de indivizi de teapa lui Gheor
ghe Ion își vor primi pedeapsa cuve
nită potrivit rigorilor legii. Aseme
nea acte reprobabile trebuie condam
nate cu toată asprimea, autorii lor 
trebuie să simtă oprobriul opiniei pu
blice, iar organele procuraturii, jus
tiției și ale miliției sînt datoare să 
acționeze cu toată fermitatea, pentru 
ca, niciodată, nici o faptă antisocială 
să nu rămînă nepedepsită 1

în cadrul rubricii ECONOMIE NA
ȚIONALA, revista publica articolele : 
„Utilizarea rațională a fondurilor > 
fixe — element fundamental al spo
ririi eficientei economice" ; „în fie
care întreprindere ... planul fizic
realizat ritmic, integral. Sortimente 
diversificate, calitate, costuri redu
se" ; „Direcții de sporire a producti
vității muncii în agricultură (I)“ ; 
„Mutații calitative în structura forței 
de muncă (I)“.

DOCUMENTARUL ÎN AJUTORUL 
CELOR CE STUDIAZĂ ÎN ÎNVAȚA- 
MÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC 
cuprinde : Mic dicționar economic. 
Dezvoltare si creștere economică.

Revista . cuprinde, de asemenea, 
obișnuitele sale rubrici : CONDUCE
RE, ORGANIZARE ; TEORII-IDEI 
și ECONOMIE MONDIALA.

a

A. PODEANU

Pentru turiști
Alături de celelalte Instru

mente de economisire existente 
permanent la dispoziția popu
lației, libretul de economii pen
tru turism oferă depunătorilor 
multiple avantaje, bucurindu-se 
de o largă solicitare, atit la 
orașe, cit și la sate. Unul dintre 
acestea îl constituie dobinda de 
3.5 La sută pe an, din care 1,5 
la sută se acordă sub formă de 
cîștiguri in excursii în străină
tate, organizate de O.N.T., și de 
cîștiguri în bani pentru efectua
rea de excursii individuale in 
străinătate. Cîștigurilc se acordă 
prin trageri la sorți trimestriale, 
la care participă toate libretele 
care au un sold minim de 3 000 
de lei, sold care a fost păstrat 
la C.E.C. în tot cursul trimes
trului pentru care se efectuează 
tragerea și provine din depuneri 
anterioare acestuia. Depunătorii 
pe un astfel de instrument de 
economisire beneficiază și de 
celelalte drepturi și avantaje 
oferite prin lege tuturor cetățe
nilor care depun spre păstrare 
la C.E.C. economiile lor bănești.

Libretele de economii pentru 
turism se emit de toate unitățile 
C.E.C. și de unele oficii poștale. 
Iar depunerile' ulterioare și res
tituirile se pot efectua la unita
tea emitentă sau la celelalte 
unități C.E.C. existente in lo
calitatea respectivă, precum și 
la sucursala ori filiala care ține 
evidența contabilă a libretelor 
emise.
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CELUI DE-AL 35-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN MAREA BRITANIE

Dragi tovarăși.
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tova

rășul Nicolae Ceaușeseu, vă adresăm dumneavoastră, delegați la cel de-al 
35-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie, tuturor membrilor 
partidului, un călduros salut tovărășesc.

Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu 
sentimente de prietenie și solidaritate activitatea desfășurată de Partidul Co
munist din Marea Britanie pentru promovarea intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale poporului britanic, pentru făurirea unității de acțiune a 
tuturor forțelor revoluționare, democratice și progresiste din Marea Britanie 
In lupta pentru democrație, progres și o viață mai bună, pentru pace și 
socialism.

Apreciem cu satisfacție bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie și dorim 
să exprimăm, și cu acest prilej, hotărirea noastră de a acționa in continuare 
pentru dezvoltarea lor pe multiple planuri. Dorim, totodată, să reafirmăm 
hotărirea noastră de a milita și in viitor pentru extinderea și diversificarea 
legăturilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale dintre România 
și Marea Britanie, în interesul celor două popoare, al cauzei colaborării, des
tinderii, securității și păcii in Europa și în întreaga lume.

Partidul Comunist Român, angajat ferm cu toate forțele sale în înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al Xl-lea, care a elaborat Programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, 
desfășoară în prezent o amplă activitate pentru unirea și mobilizarea largă 
a oamenilor muncii, a forțelor creatoare ale întregului popor în opera de dez
voltare economică și socială a țării, pentru a asigura modernizarea continuă a 
forțelor de producție, progresul științei și culturii, perfecționarea relațiilor 
de producție și sociale. Milităm ferm pentru adîncirea continuă a democra
ției socialiste, pentru lărgirea cadrului democratic de participare activă și 
nemijlocită a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea vieții eco- 
nomlco-sociale, a întregii societăți.

In același timp, Partidul Comunist Român acționează susținut pentru dez
voltarea colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, respec
tării dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica, strategia și tactica re
voluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria 
țară. Sintem convinși că, pe baza acestor principii, Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Marea Britanie vor dezvolta o conlucrare tot mai 
rodnică, aducîndu-și contribuția la întărirea forțelor socialismului și păcii în 
Întreaga lume, la eforturile popoarelor, ale forțelor înaintate pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urările noastre de succes în desfășurarea lucră
rilor congresului, în îndeplinirea importantelor hotărîri pe care le veți adopta, 
în întreaga activitate consacrată împlinirii aspirațiilor de bunăstare și feri
cire ale poporului britanic, pentru triumful cauzei păcii, democrației și so
cialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Din activitatea partidelor progresiste,

Vă mulțumesc sincer, dumneavoastră șl soției dumneavoastră, pentru 
condoleantele transmise în legătură cu încetarea din viată a soției mele, 
Vera Husakova.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace

democratice din noile state independente
FRONTUL DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN ALGERIA:

încheierea convorbirilor economice 
româno-coreene

Cronica
F. Bradford Morse, director gene

ral al Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), a 
transmis guvernului român mulțu
mirile sale pentru contribuția volun
tară a României la P.N.U.D., anun
țată pe anul 1978. El a apreciat a- 
ceasta ca o expresie a sprijinului 
României fată de asistenta multila
terală a P.N.U.D. pentru țările în 
curs de dezvoltare. solicitată în 
cursul celei de-a VII-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U.

★
Vineri a sosit la București Juan 

Manuel Berlanga Garcia, noul amba
sador extraordinar și prenipotențiar 
al Statelor Unite Mexicane în Repu
blica Socialistă România.

★
Vineri s-au încheiat cursurile celui 

de-al IV-lea Program de perfecțio
nare în domeniul industriei petro
chimice. destinat cadrelor tehnice cu 
pregătire superioară din țări în curs 
de dezvoltare, organizat la Bucu
rești de Oficiul Centrului comun 
O.N.U.D.I. — România, în colabora
re cu Centrul de perfecționare a lu
crătorilor din industria chimică.

Da programul de perfecționare au 
participat bursieri O.N.U.D.I, din 
Ecuador. Egipt, India, Indonezia, 
Irak, Iugoslavia. Malayezla șl Turcia, 
care au audiat cursuri teoretice de 
specialitate. au efectuat practică în 
producție la diferite unități ale in
dustriei noastre petrochimice și au 
urmat în final un curs intensiv în 
probleme de conducere la Centrul 
internațional de perfecționare a ca
drelor de conducere — CEPECA — 
din cadrul Academiei „Stefan Gheor
ghiu".

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
vineri. în Capitală, o manifestare 
culturală cu prilejul aniversării zilei 
de naștere a Maiestății Sale Hussein 
Ibn Halal, regele Regatului Hașemit 
al Iordaniei. Crăciun Ionescu. ziarist 
la revista „Lumea", a prezentat, cu 
această ocazie, impresii de călătorie 
din Iordania. în continuare a fost 
vizionat un film documentar iorda
nian. La manifestare au participat 
reprezentanți ai Institutului român 

(Urmare din pag. I)
Cine sînt candidații

tlcile. cifrele. E suficientă o singură 
privire aruncată asupra lor si obții 
imediat imaginea ansamblului. Cifre
le arată că se întîmplă ceva și cit se 
întîmplă. Au însă un defect, defectul 
dlntotdeauna al cifrelor : nu pot, n-au 
cum să răspundă si la Întrebările : 
de ce se întîmplă asa si nu altfel, și 
cine sînt aceia care imprimă un anu
me sens si nu altul 7 Vom încerca să 
răspundem mai jos acestor întrebări. 
Cum 7 Prezentându-vă pe cîtiva din
tre candidați! brăileni ai Frontului 
Unității Socialiste. Cine sint ei, care 
este cartea lor de vizită 7 De exem
plu, cine este Dumitrache N. Gheor- 
ghe, unul dintre candidații circum
scripției 25 7 Un om care, din cei 42 
de ani al săi, 25 si i-a petrecut exclu
siv în turnătoria întreprinderii de uti
laj greu „Progresul". Este căsătorit, 
are doi copii. Dimineața la 5 poate 
fi văzut cu sacoșa în mină în drum 
spre piață. Peste zi, timp de 8 ore, 
elaborează tehnologii de turnare a 
pieselor, (Datorită înaltei sale califi
cări si bunelor rezultate obținute in 
producție, a fost chemat să ajute teh
nicienii din serviciul metalurgic al 
uzinei). Este un om călit la incan
descenta cuptoarelor în care se ela
borează otelul excavatorului româ
nesc. un am obișnuit cu ordinea și 
disciplina de producție. Poate că toc
mai de aceea serile si duminicile și 
le petrece în cartier, printre oameni, 
chemindu-i la lucru. Nu. n-a mai 
fost deputat. S-a considerat un sim
plu cetățean si atîta tot. Dar n-a e- 
xletat acțiune inițiată de către de- 
putati. pe care să n-o sprijine din tot 
sufletul al să nu-i cheme si pe alții 
s-o sprijine. Baia publică din cartie
rul „Brăilita" este opera lui. Nu că 
ar fi ridicată de el. dar si de el, ală
turi de ceilalți. Oricum, propunerea 
ti aparține, de la el a plecat. Si dacă 
astăzi străzile din „Brăilita" sînt mai 
curate, mai bine întreținute și cu 
foarte multe flori, faptul i se datorea
ză șl lui. Să ne mai mirăm că, deși 
nu este membru de partid, a fost 
propus candidat al Frontului Unității 
Socialiste 7

Sau altcineva : tovarășul Alexandru 
Popescu-Craiova, inginerul-șef al în
treprinderii județene de constructii- 
montaj. Candidează în circumscripția 
brăileană din cartierul „Lacul Dul
ce". In 1966, cind a venit la Brăila, 
ntreprinderea în care fusese numit 
Inginer-șef număra 800 de oameni, 
âstăzi numără peste 4 000. Din 1966 
li pînă acum la Brăila s-au ridicat 
.7 000 de apartamente si nu există 
lici măcar unul în care inginerul-șef

zilei
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, ai Ministerului Afacerilor1 Ex
ternă. Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, alți oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost de fată Iakoub Yousef 
Awoueis, ambasadorul Iordaniei la 
București, alți membri ai ambasadei.

★
Vineri dimineața au început la 

Timișoara lucrările celui de-al VI-lea 
Colocviu național de folclor. Actuala 
ediție a colocviului, organizată de 
Cercul științific de folclor al Facul
tății de filologie din Timișoara, se va 
desfășura sub genericul „Caracterele 
creației populare în condițiile con
struirii socialismului și ale înaintării 
societății noastre spre comunism". 
Timp de trei zile, cadre didactice 
din mai multe centre universitare 
ale țării, specialiști ai Institutului de 
cercetări etnologice și dialectologice 
din Capitală vor aborda aspecte ale 
folclorului contemporan.

(Agerpres)

In Editura politicâ a apârut:

„Probleme fundamen
tale ale activității de 
partid și de stat — 
teze — din colecția 
„Invățămîntul politico- 
ideologic de partid"

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN II NOIEMBRIE 1977

Extragerea I : 52 65 81 66 62 53 61 
46 70.

Extragerea a II-a : 3 87 23 48 29 31 
28 79 55.

Fond total de cîștiguri : 1 030 173 
lei, din care 404 552 lei, report la ca
tegoria 1.

Popescu-Craiova să nu fi călcat măcar 
o dată. A trecut prin toate treptele 
meseriei. A fost, succesiv, maistru și 
inginer de schimb, sef de iot. de șan
tier si de grup de șantiere, apoi in- 
giner-șef. Un timp a funcționat șl ca 
director. Si tot ceea ce a făcut in 
acești ani s-a subsumat efortului de a. 
ridica, sub toate aspectele, prestigiul' 
întreprinderii unde lucrează. îmi spu
nea Ion Voicu. secretarul comitetului 
de partid de la I.C.M.J. : „Inginerul 
Popescu-Craiova este un adept în
focat al noului. Nu există, practic, 
nici un compartiment în care să nu 
fi venit cu contribuții esențiale ; a 
introdus sistemul de finisaj al fața
delor de blocuri si panouri mari di
rect în poligon ; a creat atelierul de 
noduri sanitare ; a centralizat atelie
rul de armături din otel, asa incit pe 
șantierele noastre cu greu poate fi vă
zută măcar o singură bucată de fier- 
beton ; acum este preocupat de ex
tinderea. pe plan national, a bazine- 
telor din mase plastice din instalațiile 
sanitare. Ideea a apărut aici, la noi, 
am aplicat-o, iar economiile prove
nite depășesc un milion de lei anual. 
In același timp, inginerul Po
pescu este ceea ce se cheamă 
un sufletist: a participat activ la a- 
menajarea clubului tineretului din 
oraș si la societatea muzicală „Lyra", 
la baza nautică „Vlasova" din Insula 
Mare a Brăilei, la construcția taberei 
de pionieri si școlari de la Lacul Să
rat si multe altele. Datorită efortu
rilor sale, întreprinderea are acum 
echipe de volei si tenis în prima ligă 
a tării. Vă spun, este un am de o 
deosebită cinste si Încredere...".

„A ști să-ti cîștigi Încrederea e 
poate cel mai important lucru" — Îmi 
spunea dr. Constantin Cobăleanu. șe
ful secției psihiatrie de Ia Spitalul 
municipal Brăila, atunci clnd l-am ru
gat să-mi vorbească despre medicul 
specialist Georgeta Lacrimă, candida
tă în circumscripția electorală nr. 47. 
Și a adăugat : „își face meseria cu 
pasiune. Este un bun colaborator, un 
comunist adevărat, ambițioasă, ener
gică, nu lasă lucrurile Începute la ju
mătate. Provine dlntr-o familie mun
citorească, ea însăsi ane o familie de 
invidiat, soțul este de asemenea un 
medic cunoscut si apreciat. De ce a 
fost propusă ea si nu altcineva ? Cum 
spuneam, si-a cîstigat o mare Încre
dere. Dovada ? Vin oameni din toa
te colturile județului șl întreabă : 
unde-i doctorița Lacrimă ? Mi se 
pare că pentru un medic nu poate 
exista o satisfacție mal mare".

Bună gospodină si mamă, fruntașă 
în producție, foarte bun organizator 
— sint cuvintele pe care le-am tran-

Vineri după-amiază s-au încheiat, 
la București, convorbirile dintre to
varășul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, și delegația 
economică guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Ro Tai Sig, 
vicepreședinte al Consiliului Econo
mic al Comitetului Popular Central 
al R.P.D. Coreene, care face o vizită 
în țara noastră.

In timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea și diversificarea relațiilor de 
colaborare economică și tehnică, pre
cum și a schimburilor de mărfuri 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri, tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
pe Abdul Muttaleb Al-Kazemi. mi
nistrul petrolului din Kuweit, care 
se află într-o vizită în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale de colabo
rare si cooperare economică si teh-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Mîine, România — Iugoslavia in preliminariile 
„Mondialelor" de fotbal 

Succes tricolorilor!
Mîine, la București (desigur că în

treaga noastră lume sportivă cunoaș
te prea bine ora — 14 — și stadio
nul — „Steaua"), echipa națională de 
fotbal joacă ultimul său meci în ca
drul preliminariilor pentru „Mondia
lele" '78, programate în Argentina. 
Bilanțul de pină acum este într-ade- 
văr pozitiv : două victorii (1—0 la 
București cu Spania, 2—0 la Zagreb 
cu Iugoslavia) și o înfrîngere (0—2 
la Madrid). Dar el trebuie întregit 
de data aceasta cu o neapărată vic
torie, dacă se poate chiar la o dife
rență netă, pentru ca șansele unei 
prezențe românești în turneul final 
să reziste și la 30 noiembrie în fața 
rezultatului cu care s-ar putea în
cheia partida contracandidatelor. Iu
goslavia și Spania. Confruntarea 
fotbalistică de mîine are, prin ur
mare, caracter decisiv atit pentru 
fotbaliștii noștri, cît si pentru parte
nerii lor de joc — reprezentanții 
țării vecine și prietene — trezind in
teres, în același timp, în Spania și 
Argentina, ca și în multe alte țări 
care vor prelua transmisiunea prin 
canalele lor de televiziune.

Rezultatul pe care-1 dorim cu toții 
este posibil. Ne-o demonstrează 
analiza lucidă, dar riguroasă a șan
selor. Dă, echipa oaspete — repre
zentanta unui fotbal cotat cu fru
moase aprecieri în arena internațio
nală — are o capacitate tehnico-tac- 
tieă și o pregătire fizică deloc de ne
glijat, are marea ambiție creată prin 
infuzia de tinerețe la care a fost su
pusă recent și are numai de cîștigat 
în această grupă unde pină acum a 
pierdut totul. în schimb, echipa 
noastră beneficiază de cîteva atuuri 
ce pot deveni hotărîtoare : poziția 
mult superioară în clasamentul gru
pei, omogenitatea „unsprezecelui" de

Brăilei?
scris în carnetul profesional despre 
Anica Armenciu. muncitoare la fa
brica de confecții. Tocmai dato
rită acestor calități a fost pro
movată la controlul tehnic de calitate. 
„Si de' atunci n-am mai avut nici un 
retur de calitate" — a completat Ele
na Năstase, locțiitor de secretar al 
comitetului de partid din întreprin
dere. Cartierul Viziru I. unde locu
iește. este o adevărată grădină, nu 
există palmă de loc unde locatarii să 
nu fi plantat un arbust, un pom. gar
duri vii. mii de flori. Și toate aces
tea sînt datorită unor oameni ca 
Anica Armenciu".

Despre maistrul laminorist Mihai 
Căpățină, si el candidat în alegerile 
de la 20 noiembrie, știam incă de 
mult si îl știe tot orașul. Locuiește 
în cartierul 1 Mai (fost Chercea), pe 
strada Ion Slavici, la nr. 115. De ce 
atît de cunoscut 7 El împreună cu 
ceilalți cetățeni din cartier (majorita
tea sint muncitori la întreprinderea 
„Laminorul") au prestat mii de ore 
de muncă patriotică la înfrumusețare. 
De la ei a plecat inițiativa ca spa
tiile din fata curților să fie folosite 
ca... grădini. Asa se face că din pri
măvară și pină tîrziu toamna pe 
locurile din fața curților din cartie
rul 1 Mai vezi culegîndu-se ridichi, 
morcovi, ceapă, fasole, roșii, ba chiar 
și nutrețuri...

Tovarăș, muncă, oameni — iată, pe 
scurt, ce am auzit despre candidații 
Brăilei în actualele alegeri. Fie că 
a fost vorba despre arhitectul Nico
lae Mltroi, inginerul director Traian 
Comșa. de la Șantierul naval, despre 
Ion St. Buzea. lăcătuș la I.J.G.C.L., 
despre Constanța Crican. economistă 
la I.C.S. Produse industriale... Din 
motive lesne de înțeles, spațiul tipo
grafic nu-i poate cuprinde pe toti. La 
întrebarea : cine sînt candidații Brăi
lei, răspunsul este unul: tovarășii 
noștri de muncă.

Ce-și propun 7 Am participat la 
cîteva întîlniri organizate intre ale
gători si candidați. Nimeni n-a pro
mis nimic. Am notat insă ceea ce au 
hotărît să realizeze împreună, în pe
rioada imediat următoare : o nouă 
maternitate, un dispensar in Cartierul 
„Progresul", patinoar artificial. un 
nou hotel, o casă de cultură, reame- 
najarea Teatrului „Maria Filotti", o 
sală pentru activități cultural-educa
tive ale tineretului. încă 500 000 mp 
asfalt....

Există o notă comună a acestor în- 
tilniri ale candidatilor brăileni cu 
alegătorii : nu se promite, se hotă
răște. Garanția realizării lor 7 Ca și 
pină acum, derivă din noțiunile to
varăș, muncă, oameni.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un Aide-memoire. Din partea 
română, documentul a fost semnat 
de tovarășul Emil Drăgănescu, iar 
din partea coreeană de tovarășul 
Ro Tai Sig.

Ap participat Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Ștefan Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice, Dumitru Nis
ter, adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

nico-știintifică, precum șl extinde
rea schimburilor comerciale dintre 
România și Kuweit.

La primire au luat parte Bujor Al- 
mășan. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion M. Nicolae, adjunct al ministru
lui industriei chimice, alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

bază, avantajul psihologic creat prin 
victoria directă de la Zagreb, avan
tajul terenului propriu, perspectiva 
ca în minutul 91 să se vadă ca și 
calificată pentru Argentina. Con
junctura, deci, ne este favorabilă. în 
măsura în care „orchestra" noastră 
va reuși să execute cu succes „par
titura" dată (de a etala un joc colec
tiv — ofensiv, dar fără greșeală în 
apărare), vom putea să avem satis
facția victoriei care ne trebuie.

Evident, am putea discuta mult 
despre ceea ce trebuie să fie jocul 
de mîine al tricolorilor, despre res
ponsabilitatea lor personală, morală 
și civică, în această partidă în care 
își pun, și ne punem, mari nădejdi. 
Dar este sigur că ei înșiși cunosc 
foarte bine ce misiune le revine și 
ce au de făcut. Este de dorit ca — 
tot așa cum s-au suipus în aceste zile, 
de bunăvoie, programului complex 
de pregătire condus de antrenori — 
tot așa să respecte și indicațiile tac
tice cu care Ștefan Covaci, și Con
stantin Cernăianu îi vor înarma la 
cabine înainte de a le da acel ghiont 
bărbătesc de intrare cu curaj în 
arenă. Ne-am permite, totuși, să 
aducem vorba de elan, dar și de calm 
si răbdare ; ei, fotbaliștii anagajati în 
lupta sportivă, vor trebui să joace 
constructiv, să atace repetat, cu ,în- 
căpătînare, fără să se lase prinși 
însă in plasa emoțiilor și pripelii. 
Un meci, durează 90 de minute și 
oricind, în acest răstimp, pot fi în
scrise golurile atît de așteptate.

Dar să-i lăsăm pe cei unsprezece 
să-și vadă de tihnă și odih
nă. Moraru, Cheran, Sameș, Sătmă- 
reanu, Vigu, Dumitru, Iordănescu, 
Boloni, Crișan, Dudu Georgescu, 
Zamfir, cît și posibilii lor înlocuitori 
au nevoie azi de liniște pentru a pu
tea mîine să intre pe teren proaspeți 
și calmi, optimiști și puternici.

Acum să mai stăm puțin de vorbă 
între noi — spectatorii. Tot despre 
calm și elan ! Trecutele confruntări 
internaționale au demonstrat că pu
blicul nostru se comportă sportiv (în 
sensul că nu săvirșește greșeli grave 
față de echipa vizitatoare, cum se 
mai întîmplă pe alte stadioane ale 
mapamondului), dar și că nu posedă 
încă marea artă a încurajării echi
pei proprii. Trăind meciul de mîine 
la cea mai Înaltă tensiune, avem po
sibilitatea — și datoria morală — să 
ne încurajăm reprezentanții cu toa
tă convingerea și încrederea în ei, 
indiferent de fazele pe care le vor 
reuși ori nu le vor reuși într-un mo
ment sau altul al dîrzului meci. Ai 
noștri unsprezece joacă acasă, și tre
buie să-i ajutăm să simtă că joacă 
acasă. Dacă nu vom osteni o clipă 
noi. in tribună, nu vor osteni o clipă 
nici ei, în arenă. Este bine însă, 
este necesar ca elanul, dorința de 
victorie și tensiunea partidei să nu 
ne facă să ne pierdem calmul. Să 
avem încredere în tricolori și să 
avem încredere în arbitrii belgieni 
delegați de F.I.F.A., să fim optimiști 
si incandescenți, dar răbdători cu ai 
noștri si reverențiosi cu oaspeții.

Cu alte cuvinte, să facem totul — 
jucători și spectatori — pentru ca 
după acest examen fotbalistic atit de 
dificil și de important să nu avem 
nimic a ne reproșa.

G. MITROI

SPORTIVI ROMANI 
IN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
HANDBAL. Ieri, la Brașov, repre

zentativa feminină de handbal a ță
rii noastre a repurtat o frumoasă 
victorie în fața puternicei echipe a 
R.F. Germania. Au jucat și două din
tre cele mai bune junioare ale noas
tre — Măria TorSk și Heldrun Ia- 
nesch — care și-au făcut un debut 
mai mult decît promițător. Meciul a 
început cu 0—2, dar handbalistele 
noastre nu s-au mai oprit pină la 
6—2. Apoi : 11—6, 13—7, 15—9 și, scor 
final, 16—10. Au înscris Cojocărița 
7 goluri, Soos 3, Iacob 2, Tdrdk, Mi
klos, Boși și Sasu cite unul. S-a re
marcat și Viorica Iacob. Echipa noas
tră s-a impus prin dirzenia în apă
rare, dar a cam rămas datoare în 
atac. Mîine, duminică, la Ploiești are 
loc meciul revanșă.

FOTBAL. în localitatea iugoslavă 
Osijek să va disputa astăzi meciul 
dintre selecționatele de fotbal ale 
Iugoslaviei și României, contlnd pen
tru campionatul european rezervat 
echipelor de tineret (sub 21 de ani).

Pentru crearea unui partid revoluționar, 
de avangardă

StiptojninaZul „REVOLUTION AFR1CAINE", organ al Frontului de 
Eliberare Naționali din Algeria, publică un amplu editorial consacrat 
pregătirilor pentru primul Congres national al partidului.

Odată cu adoptarea Cartei națio
nale. a Constituției si cu alegerea 
președintelui republicii — scrie re
vista — Algeria a intrat lntr-o nouă 
fază de dezvoltare. Anul viitor va 
avea loc Congresul national al parti
dului. Acest eveniment important va 
fi precedat de congrese succesive ale 
organizațiilor de masă (de muncitori, 
țărani, tineret, femei). Cum valoarea 
oricărui partid este strins legată de 
compoziția sa umană. Frontul de Eli
berare Națională trebuie să reunească 
militant! Încercați, convinși si atașati 
cauzei înfăptuirii socialismului in Al
geria. Preocuparea nu este nouă, dar 
ea se situează în efortul general, 
marcat de o serie de priorități de 
ordin economic, politic si social. 
Primul rezultat al acțiunilor între
prinse de conducerea partidului a 
fost lărgirea bazei sociale a revolu
ției, de unde vor fi recrutate in vii
tor alte cadre militante in serviciul 
F.L.N., ca partid dinamic, de avan
gardă revoluționară. Datorită com
poziției umane, partidul va putea 
să-și îndeplinească pe viitor misiunea 
de elaborare și de orientare a poli
ticii guvernului in toate domeniile.

în conformitate cu Carta națională, 
în această nouă fază F.L.N. nu mai 
este un „front" alcătuit din diferite 
tendințe, el dobindindu-și titlul no
bil de partid de avangardă, mobi- 
lizînd masele în jurul marilor sar
cini de construcție națională. Este 
vorba aici de un adevăr istoric. în 
primul deceniu, F.L.N. a știut să mo
bilizeze la timp masele pentru a 
concretiza opțiunile fundamentale 
ale tării. Pentru următorii ani si în 
lumina rezultatelor concrete ce ur
mează a fi evidențiate la nivelul 
congresului, partidul va trebui să-și 
lărgească controlul în ce privește 
aplicarea efectivă a politicii ne care 
el însuși o va elabora. Această prero
gativă a lipsit în ultimul timp și

IERI S-A DESCHIS ÎN CAPITALA

Expoziția de utilaje și tehnologie „Amero 77"
In pavilionul central al complexu

lui din Piața Scînteii a fost deschisă, 
vineri, prima expoziție industrială 
americană de utilaje si tehnologie 
„Amero ’77". ce reunește 56 de fir
me din S.U.A., care prezintă utilaje, 
echipamente, aparatură de măsură și 
control, precum si tehnologie pentru 
diferite ramuri industriale, construc
ții. transporturi, agricultură, medici
nă si protecția mediului înconjurător, 
firme interesate în extinderea rela
țiilor de comerț si a cooperării in
dustriale cu organizații similare din 
tara noastră.

Actuala manifestare organizată la 
București se înscrie ca un eveniment 
important pentru dezvoltarea rela
țiilor comerciale, a cooperării econo
mice, reciproc avantajoase, dintre 
România si Statele Unite ale Ame
rica. Ea urmează la scurt timp după

t V
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-folleton : Nichola» Nick

leby. Episodul I
13,00 Concert de prinz

Dansuri simfonice
14,OS Viața In lumina normelor eticii șl 

echității socialiste. Oameni pentru 
un oraș — Piatra Neamț

14,35 Tineri soliști de muzică populară
14,55 Publicitate
15,00 Stadion

• Avancronică la meciul de fot
bal România — Iugoslavia din 
preliminariile campionatului mon
dial : imagini de la ultimele an
trenamente, declarațiile antreno
rilor și căpitanilor de echipe, for
mațiile probabile

vremea
Timpul probabil pentru 13, 14 și 13 

noiembrie. In țară : Vreme In curs de 
Încălzire. Cerul va fi variabil. Izolat

Fiecare comunist— 
un propagandist, un militant activ

(Urmare din pag. I)
pasul" cu viața și noul, a fi mereu 
la curent cu progresele cunoașterii, 

în aceeași măsură se cere o de
plină concordanță Intre cuvînt și 
faptă, între principiile proclamate și 
activitatea practică a fiecăruia. Pro
pagandistul răspîndește cuvîntul 
partidului în mase, explică temeiu
rile principiale și practice ale op
țiunilor partidului, argumentează ne
cesitatea îndeplinirii riguroase a sar
cinilor trasate de partid — iar pen
tru a fi în măsură să convingă, el 
trebuie să se sprijine in primul rind 
pe propria activitate, pe exemplul 
propriei atitudini față de muncă, 
față de avutul obștesc și îndatoriri
le sociale, intr-un cuvînt — al pro
priei comportări In producție, în so
cietate.

Indiferent de natura cursului sau 
seminarului de a cărui îndrumare 
răspunde, propagandistul trebuie să 
îmbine calitățile de educator și de 
om de acțiune, de organizator al în
făptuirii politicii partidului. A- 
ceasta înseamnă că fiecare propa
gandist nu-și poate socoti misiunea 
încheiată odată cu terminarea semi
narului ; rolul tui este de a milita 
ca diversele cunoștințe acumulate in 
cadrul cursului să fie încorporate in 
fapte de viață. Fiecare manifestare a 
noului în producție și în viața socia
lă, fiecare inițiativă valoroasă în în
trecerea socialistă, fiecare acțiune 
menită să accelereze progresul so

explică. în parte, efectele birocratice 
ce au apărut la nivelul anumitor 
administrații.

în cadrul acestei etape istorice noi, 
F.L.N. va trebui să-și consolideze 
organizarea si metodele sale de lu
cru. ce vor fi influențate de aportul 
unor oameni noi, atașati realizării 
unei societăți socialiste, de aportul 
militanților. a căror acțiune va fi 
adaptată la condițiile noi de conti
nuitate și de aplicare a opțiunilor 
fundamentale. Aceleași sarcini se pun 
pentru cadrele care trebuie să fie 
formate sub aspect politic, pentru ca 
revoluția să înregistreze noi succese, 
permitind partidului să-și asume un 
rol de mobilizare, orientare si con
trol. Mai rămîn multe eforturi de 
făcut pentru formarea corespunză
toare a cadrelor la toate nivelurile. 
Atașati Cartei nationale, militant!!, 
cadrele partidului trebuie să se con
sacre ideilor si principiilor revolu
ționare. Cu o asemenea structură, 
partidul va putea asigura concreti
zarea obiectivelor revoluției. Suflul 
nou al revoluției va fi pe măsura 
rezultatelor obținute de Congresul 
national.

Tinerea Congresului F.L.N. în 1978 
a fost hotărită intr-un moment în 
care tara se află la o răscruce ds 
drumuri, adică în momentul în care 
infrastructurii economice solide tre
buie să-i urmeze crearea unei supra
structuri ideologice, prin care ma
sele muncitoare vor putea să se ex
prime și să Influențeze cursul revo
luției. Aceasta pentru a nu repeta 
greșelile comise în anumite țări care, 
de asemenea, au optat pentru o cale 
antiimperial istă.

La acest stadiu de dezvoltare eco
nomică și politică a tării. Congresul 
național al F.L.N. va încheia proce
sul de reorganizare întreprins în 
1967, de la bază la centru, cu insta
larea Adunării Populare Naționale.

desfășurarea la Washington a lucră
rilor Comisiei mixte româno-ameri- 
cane. care a stabilit noi măsuri pen
tru amplificarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

La festivitatea inaugurării au parti
cipat Ion Pătan. vlceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice In
ternationale. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor ministere 
economice. întreprinderi de comerț 
exterior, specialiști din institute de 
cercetări.

Au fost prezent! Thomas Simons 
jr„ însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Statelor Unite la București, mem
bri ai ambasadei.

Expoziția este deschisă pînă la 16 
noiembrie, inclusiv, între orele 10,00 
si 18.00.

(Agerpres)

• Cosmos — Santos, meciul de 
adio al fotbalistului brazilian Pele

16.19 Pentru a țării Înflorire — emi
siune de cîntece patriotice

16.30 Clubul tineretului
17.30 Răsfringerl in acum

Versuri în lectura autorilor : Ton 
Bănuță, Romulus Vulpescu, Alex. 
Raicu, Teofll Bălaj

17.50 Intllnlre cu tenorul Vasile Pop — 
solist al Teatrului muzical din 
Brașov

18,10 Săptămîna politică Internă și In
ternațională

18.25 Publicitate
18.30 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : stan și Bran
19.30 Telejurnal

• In întimpinarea alegerilor de la
20 noiembrie

30.30 Te cînt, meleag românesc
își dă concursul orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii

21,15 Teleenciclopedia
21.50 Telejurnal
22.20 Intîlnire cu satira șl umorul 
23,05 închiderea programului 

vor cădea ploi slabe. Vînt moderat. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 2 
și 8 grade, izolat mal scăzute in de
presiuni, iar maximele intre 10 și 20 
grade, local mai ridicate. Dimineața și 
seara — ceață. în București : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară. Seara- șl dimineața — 
ceață slabă.

cietății trebuie nu numai popu
larizată, dar sprijinită efectiv, prin 
toate mijloacele, de pronagandist, 
chemat să se manifeste oricind și 
oriunde ca promotor consecvent și 
plin de energie a tot ce e nou și 
înaintat.

Concret, aceasta impune propagan
distului să acționeze cu pasiune pen
tru popularizarea largă a experienței 
Înaintate, a inițiativelor valoroase, 
astfel ca ele să devină un bun al 
tuturor, paralel cu adoptarea unei 
poziții ferme, intransigente împotriva 
a tot ce stînjenește mersul nostru 
înainte. Este limpede că nu se poate 
bucura de prestigiu propagandistul 
care inchide ochii în fața fenomene
lor negative, așteaptă ca deficiențele 
și lipsurile să dispară de la sine, 
manifestă apatie sau „neutralitate" 
față de reminiscențele ideologiei bur
gheze, fată de concepțiile șl deprin
derile înapoiate, retrograde. Numai 
imprlmînd combativității sale un ca
racter permanent — nu ocazional, 
„de campanie" sau de „zile mari" — 
propagandistul dobîndește acea auto
ritate fără de care îndeplinirea ro
lului său este de neconceput.

Mai mult ca oricind. calitatea, efi
ciența practică a învățămîntului de 
partid depind de modul în care pro
pagandiștii vor ști să-și Însușească 
spiritul revoluționar militant, propriu 
întregii activități a partidului, răs- 
pindind in mase cuvîntul partidului 
și, totodată, contribuind la organi
zarea eforturilor consacrate înfăptui
rii politicii partidului.

Totuși, nimic nu se va putea în
făptui dacă nu se tine seama de ne
cesitatea Întăririi partidului, care 
trebuie să fie un partid format din 
militant! socialiști, și nu din oportu
niști sau elemente carieriste. Dacă 
unele sarcini nu s-au Îndeplinit, a- 
ceasta s-a întîmplat deoarece unele 
cadre s-au îndepărtat de la princi
piile revoluționare, încercînd să ob
țină profituri personale, in detri
mentul efortului general.

în luna iulie 1974, președintele 
Boumediene lansa la Tlemcen un 
apel militantilor și cadrelor în ur
mătorii termeni : „Orice cetățean 
care întrunește criteriile de probitate, 
angajare și competentă poate adera 
la partid". Cu o lună înainte, șeful 
statului declarase la Constantine că 
„revoluția are nevoie de un partid 
ale cărui rinduri să fie formate din 
elita militantilor si socialiștilor, care 
poartă flacăra și duc marșul revolu
ționar către un viitor luminos și 
prosper". In luna septembrie a ace
luiași an, șeful statului anunța la 
Tizi-Ouzou trei criterii de aparte
nență la partid : „Integritate, anga
jare și competentă. Principiul reluat 
in Carta națională este că in Algeria 
mișcarea revoluționară socialistă tre
buie să aibă un partid revoluționar, 
ideologic socialist, cu obiective clare".

Perspectiva Congresului national al 
F.L.N. depinde în parte de gradul 
de pregătire și de reușită al congre
selor organizațiilor de masă. Con
form cartei, „structurile, formele de 
acțiune, normele de viată ale F.L.N. 
trebuie să evolueze odată cu desfă
șurarea revoluției si cu natura sar
cinilor ce vor trebui îndeplinite". La 
rindul său. partidul trebuie să-și mo
difice modul de organizare si 6ă-l 
adapteze noilor situații.

Astfel. Congresul F.L.N. trasează 
o linie de unire cu principiile și 
orientările Cartei naționale, pe care 
o va putea îmbogăți pe planul func
ționării organismelor sale, al rapor
turilor sale cu organizațiile de masă 
și organizațiile de stat.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Marele soldat — 19,30,
(sala mică) : Romulus cel Mare — 
16,30; 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Filarmonica 
„Moldova" din Iași tn turneu la 
București. Dirijor ; Ion Baclu — 
20, (sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Tinerii In fața capodoperelor". 
Recital de pian : Cristian BeldL 
Program î Beethoven — 18.
• Opera Română : Trubadurul
— 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — IE
• Teatrul „Lucia sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Mâgureanu) : 
Undeva, o lumină — 15, Joc de 
pisici — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) ; Interviu — 15,30, A 12-a
noapte — 20.
• Teatrul Mie : Emlgranțll —
19.30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Patima fără sflrșlt —
19.30, (sala Studio); A opta zl 
dls-de-dlmlneață — 15, Carambol
— 19.
• Teatrul Gluleștl : Inttmplărl 
mai mult sau mai puțin ridicole
— 17, Comedie fără titlu — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Eu sint 
tatăl copiilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Clntece din prispa casei
— 19,30, (la Sala Palatului) ; Un 
cîntec pentru fiecare — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Neta 
zero Ia purtare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Fata babei șl fata moș
neagului — 17.
• Circul București : Super elrc — 
16; 19.30.

cinema
• Piesa neterminată pentru pia
nina mecanică : PATRIA — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Călugărul misterios (film în 
relief) : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mark polițistul : SCALA — 8,45; 
10.30: 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Regăsire : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Surisul mamei : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,13; 20,30.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30, 
Călina roșie — 18; 20 ; DOINA.
• Ținutul uitat de timp : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iarna bobocilor : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 16,30; 17,45; 20, AURO
RA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15. ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Johnny Chitară : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Rocky î CASA FILMULUI — 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Dodes-Ka-Den (ambele serii) — 
9,45, Accattone — 14; 16,15, Strada
— 10,30; 20,30 : CINEMATECA.
S Comoara din lacul de argint :

UZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Veronica se întoarce — 9, A- 
tentatul de la Sarajevo — 12; 15; 
17,30; 20 : BUCEGI.
• Căpitan la 15 ani : — FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, VOLGA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Corsarul negru : LIRA — 9,30; 
12,15; 16; 19,15.
• Marele singuratic t DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Făgăduiala : COSMOS — 10;
15.30; 18; 20,15, FERENTARI — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 19,30.
• Pușca veche — 10; 12; 14, Chi
rurgii — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Veronica — 16, Taburetul prin
țesei — 18; 20 : PACEA.
• Piedone, comisarul fără armă t 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
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România a prezentat nai propuneri menite 
să contribuie la edificarea securității 
si dezvoltarea cooperării in Europa

• înghețarea bugetelor militare ale statelor participante la 
nivelul anului 1977 sau 1978 • Organizarea unei reuniuni pan- 
europene de experți care sâ examineze problemele accesului 
la realizările științei și tehnologiei • Participare activă la efor
turile vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale

BELGRAD II. — Trimisul special Agerpres transmite : In cadrul șe
dinței plenare de vineri a reuniunii de la Belgrad a reprezentanților 
țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, 
o serie de delegații au prezentat noi propuneri menite să contribuie la 
edificarea securității și dezvoltarea cooperării in Europa.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li
patti. a relevat necesitatea strin
gentă ca reuniunea de la Belgrad să 
pună în centrul activității sale elabo
rarea și adoptarea de hotărîri care 
să constituie pași importanți pe ca
lea diminuării confruntării militare 
si a promovării dezarmării, hotărîri 
care au un rol esențial pentru edifi
carea securității în Europa.

Subliniind că România s-a pronun
țat constant pentru trecerea neîntâr
ziată la măsuri de dezarmare si dez
angajare militară. în primul rînd de 
dezarmare nucleară, fără de care nu 
sînt de conceput consolidarea des
tinderii, înfăptuirea unei securități 
reale pe continentul nostru, ambasa
dorul Valentin Lipatti a arătat că un 
prim pas în direcția înfăptuirii aces
tui deziderat maior îl constituie, în 
concepția delegației noastre, adop
tarea de hotărîri care să oprească 
creșterea cheltuielilor militare. în 
consecință. Republica Socialistă 
România prezintă la reuniune, sub 
forma unui document de lucru, pro
punerea conform căreia statele parti
cipante își asumă angajamentul de 
a Îngheța bugetele lor militare la 
nivelul anului 1977 sau 1978.

Totodată, reprezentantul român a 
adus în dezbaterea reuniunii o nouă 
temă de interes major, aceea a coo
perării în domeniul stiintei si tehno
logiei. Arătînd că dezvoltarea coope
rării tehnico-știintifice trebuie să fie 
astfel concepută si organizată pentru 
oa ea să contribuie la transferul de 
tehnici si tehnologii. V. Lipatti a de

„Cursa înarmărilor — un grav pericol la adresa 

păcii și securității popoarelor11

• Proiect de rezoluție prezentat de România in Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate al Adunării 

Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 11 — De la 

trimisul nostru special. în Comitetul 
pentru problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U. 
a fost introdus proiectul românesc de 
rezoluție cu privire la Consecințele 
economice $1 sociale ale cursei înar
mărilor, proiect la care s-au alăturat, 
în calitate de coautori, alte 19 state : 
Benin, Camerun, Coasta de Fildeș, 
Columbia, India, Iordania, Iugosla
via, Jamaica, Liberia, Madagascar, 
Mexic, Nigeria, Peru, Ruanda, Se
negal, Sudan, Suedia, Venezuela, 
Zair.

Prezentînd proiectul de rezoluție, 
delegatul român, Romulus Neagu, s-a 
referit la rezoluțiile adoptate anterior 

e Adunarea Generală la acest punct. 

clarat că această problemă trebuie să 
facă obiectul unor preocupări con
stante din partea țărilor participante, 
în consecință, delegația română a 
propus, tot sub forma unui document 
de lucru, convocarea, in cadrul acțiu
nilor C.S.C.E.. a unei reuniuni de ex
pert! al celor 35 de state participante 
care să examineze problemele accesu
lui la realizările stiintei si tehnolo
giei contemporane, ale transferului 
de informații tehnico-stiintifice, fo
losind si experiența dobîndită în a- 
ceastă privință de C.E.E./O.N.U. și 
U.N.E.S.C.O.

Pornind de la conceptul țării noas
tre privind instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, dele
gația română a prezentat un docu
ment, conform căruia reuniunea de la 
Belgrad trebuie să acorde un loc im
portant acestei probleme vitale pen
tru viitorul comunității internaționa
le. In consecință, statele participan
te trebuie să afirme hotărirea lor de 
a lua parte activă la dialogul cu ță
rile in curs de dezvoltare, pentru ca 
impreună să acționeze pentru stabi
lirea unui program de măsuri in ve
derea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în cadrul aceleiași ședințe plenare 
au prezentat propuneri și reprezen
tanții Poloniei, Cehoslovaciei, Unga
riei în probleme privind lărgirea 
consultărilor bilaterale și multilate
rale, cooperarea în domeniul educa
ției, folosirea informației în interesul 
întăririi păcii și extinderea studierii 
limbilor mai puțin răspîndite și a 
traducerilor din aceste limbi.

arătînd că noul document exprimă 
îngrijorarea fată de continuarea acu
mulării de armamente, în pofida ce
rerilor repetate ale Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite de a se aplica 
măsuri efective vizînd încetarea 
cursei înarmărilor. Absorbind imense 
resurse materiale și umane, a subli
niat vorbitorul — cursa înarmărilor 
constituie un grav pericol la adresa 
păcii și securității și este incompati
bilă cu eforturile pentru statornicirea 
unei noi ordini economice mondiale 
— toate acestea impunînd, mai mult 
decît oricînd acțiunea hotărîtă a tu
turor statelor, îndreptată spre oprirea 
spiralei înarmărilor, spre măsuri efec
tive de dezarmare, în special în do
meniul nuclear.

„Egiptul este hotărît să facă tot ce este posibil Vizita delegației U. T. C. în R. P. Chineză

Cuvîntarea președintelui Anwar El Sadat
CAIRO 11 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul in cadrul lucrărilor sesiunii 
Adunării Poporului. președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat, a declarat — după cum rela
tează agenția M.E.N. — că Egiptul 
este gata să meargă la Conferința 
de la Geneva, indiferent de deosebi
rile de poziții asupra problemelor 
de procedură. La Geneva, a subliniat 
el, ca atare, nimic nu va putea îm
piedica Egiptul să ceară retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate după 
1967 și recunoașterea dreptului po
porului palestinian de a-si înființa 
un stat propriu. Președintele Anwar 
El Sadat a spus că este hotărît să 
facă tot ceea ce este posibil în di
recția instaurării păcii în Orientul 
Mijlociu și că este gata să discute 
cu responsabilii israelieni. „chiar 
și în Knesset" (parlamentul israe- 
lian — n.r.), dacă va fi nevoie.

Protest libanez în legătură cu ultimele atacuri israeliene
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Reprezentantul Libanului la O.N.U., 
Kalil Itani, a înaintat Consiliului de 
Securitate un protest în legătură cu 
ultimele atacuri israeliene întreprin
se împotriva unor așezări libaneze 
din apropierea frontierei cu Israelul. 
In scrisoarea înmînată președintelui

Conferința de presă a președintelui 
S. U. A.

• Economisirea energiei — „prioritatea nr. 1" a Administra
ției • Șomajul afectează 7 la sută din populația activă a 
țării • Situația din Orientul Mijlociu ilustrează necesitatea 

convocării imediate a Conierinței de la Geneva
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

In cadrul unei conferințe de presă 
televizate, președintele Jimmy Carter 
s-a referit in principal la programele 
și măsurile preconizate de Adminis
trația democrată în vederea soluțio
nării problemelor economice și so
ciale cu care sînt confruntate Statele 
Unite în etapa actuală.

Președintele Carter a prezentat din 
nou. pe larg, prevederile de bază ale 
programului energetic inițiat de Ad
ministrație, subliniind că acest pro
gram rămine, pînă la votul din Con
gres, „prioritatea nr. 1“ pentru șeful 
executivului american. Declarînd că 
economisirea energiei rămîne „o pro
blemă serioasă" pentru S.U.A., șeful 
statului american a avertizat asupra 
faptului că „situația existentă pe pla
nul energetic amenință economia a- 
mericană, utilizarea forței de muncă 
și eforturile pentru controlul infla
ției".

El a arătat că programul energetic 
al Administrației presupune adopta
rea unor măsuri cum ar fi reducerea 
consumului de combustibil și a im
portului de petrol, utilizarea a noi 
surse de energie, introducerea unor 
taxe sporite pentru marii consuma
tori de combustibil. Carter a preci
zat că divergentele cele mai mari în
tre Camera Reprezentanților și Senat 
în problema adoptării programului 
energetic se referă la taxele pentru 
consumul de energie, pe care le-a a- 
preciat ,,de importanță crucială", sub
liniind. în context, că preocuparea 
Administrației este de a elimina ma
rile avantaje pe care le dețin între
prinderile și companiile ce consumă 
cantități considerabile de energie.

O altă temă majoră abordată în ca
drul conferinței de presă a consti
tuit-o șomajul, care, potrivit ultime
lor statistici, afecta, in luha octom

Abordînd problematica internă, 
președintele Sadat a relevat că Egip
tul avansează în condiții bune pe ca
lea depășirii crizei inflaționiste. El 
a anunțat că producția a înregistrat 
un ritm de creștere satisfăcător, ceea 
ce indică faptul că direcția dezvol
tării economice urmează liniile tra
sate de plan. Totodată, a precizat că 
bugetul de stat pe anul 1978 va pre
vedea alocații mai mari pentru îm
bunătățirea serviciilor publice si spo
rirea numărului locurilor de muncă.

Arătînd că guvernul nu ignoră di
ferentele mari generate de capita
lism în sfera veniturilor, președintele 
egiptean a declarat că primul proiect 
de lege ce va fi prezentat Adunării 
Poporului. în actuala sa sesiune, va 
fi legea impozitului, potrivit căreia 
se va percepe mai mult celor cu ve
nituri ridicate.

pe luna în curs al Consiliului de 
Securitate, Mansur Rashid Kikhia 
(Libia), se arată că atacurile aviatice 
israeliene au provocat moartea a 60 
de persoane, rănirea a peste 120, 
distrugerea totală a unui sat și ava
rierea clădirilor din alte șapte 
așezări.

brie, 7 la sută din populația activă a 
țării și a cărui rată este de două ori 
niai ridicată in rindu] negrilor decit 
media pe țară. Șeful executivului a- 
merican a recunoscut că în soluțio
narea problemei șomajului persistă o 
serie întreagă de greutăți, datorate 
atît dificultăților din economia ame
ricană, cit și unor fenomene negative 
din economia occidentală, între care 
a menționat încetinirea creșterii eco
nomice. In context, președintele Car
ter a reiterat punctul de vedere al 
Administrației sale potrivit căruia 
programul de perspectivă pentru re
ducerea șomajului trebuie să se afle 
în strînsă legătură cu măsurile anti- 
inflaționiste.

Dintre problemele sociale, pre
ședintele Carter a relevat necesitatea 
unei ameliorări a sistemului de asis
tență medicală, în special prin stăvi
lirea tendinței de creștere a taxelor 
de spitalizare, care, potrivit statisti
cilor. se dublează în S.U.A. la fiecare 
5 ani. El a anunțat că în 1978 guver
nul va prezenta principiile unui pro
gram național în domeniul sănătății.

Singura problemă internațională a- 
bordată în conferința de presă a con
stituit-o evoluția situației din Orien
tul Mijlociu. Referindu-se la recen
tele atacuri israeliene asupra terito
riului libanez, președintele Carter a 
declarat că „această nouă izbucnire 
a violenței reprezintă o sursă de se
rioasă îngrijorare pentru S.U.A., pen
tru toate statele din Orientul Mij
lociu, pentru toate popoarele lumii", 
adăugind că ea constituie, totodată, 
un reflex al instabilității din zonă în 
condițiile menținerii unei stări con- 
flictuale. „Consider că aceasta subli
niază de o manieră mult mai clară 
decît oricînd în trecut necesitatea 
convocării imediate a Conferinței de 
la Geneva".

PEKIN 11 (Agerpres). — Delegația 
Uniunii Tineretului Comunist din 
țara noastră, condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., aflată in vizită în R. P. Chi
neză, a depus o coroană de flori Ia 
Mausoleul președintelui Mao din 
Pekin.

în continuarea vizitei, delegația 
U.T.C., însoțită de ambasadorul 
României în R. P. Chineză, a plecat 
la Șanhai.

Tovarășii Pen Ciung, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
secretar al Comitetului municipal 
Șanhai al P. C. Chinez, și Cen Ciu- 
hua, membru al Comitetului muni
cipal de partid, au avut o convorbi
re cu delegația română. Tovarășul 
Pen Ciung a evocat cu căldură vizi
ta pe care a întreprins-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în orașele Nankin și Șanhai, pri
mirea deosebită pe care populația

Condamnare fermă a practicilor 
autorităților sud - africane

In Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale al A- 
dunării Generale a O.N.U. a fost a- 
doptat, prin consens, un proiect de re
zoluție prin care se condamnă prac
ticile autorităților sud-africane, cum 
ar fi arestările arbitrare, aruncarea

Arestări in rîndurile populației africane operate de forțele 
polițienești din R.S.A.

PRETORIA 11. — Poliția sud-
africană a arestat 626 de africani în 
cadrul unor așa-zise „operațiuni de 
curățire". După cum a ținut să pre
cizeze comisarul divizionar al poli
ției din Transvaalul de Nord. H. L. 
Abbott, care a furnizat acest bilanț, 
acțiunile forțelor polițienești, de o 
anvergură puțin obișnuită și care au 
durat șase ore, desfășurate în ora- 
șele-satelit Atterdgeville și Saulsville.

Convorbiri Enrico Berlinguer — 
Santiago Carrillo

ROMA 11 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Spania. Santiago Carrillo, care a în
treprins joi o scurtă vizi'” la Roma, 
a avut convorbiri cu secretarul ge
neral ăl Partidului Comunist Italian. 
Enrico Berlinguer, procedîndu-se cu 
acest prilej la un schimb de infor
mații și de opinii asupra evoluției 
situației din cele două țări, asupra 
unor probleme europene si interna
ționale. precum și ale mișcării mun
citorești internaționale, se arată in

„P. C. Francez rămine fidel strategiei sale 
privind realizarea uniunii stîngii44 

Lucrările plenarei C.C. al P.C.F.
PARIS 11 (Agerpres). — La Paris 

au luat sfîrșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez. Paul Laurent, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., a prezentat un raport cu pri
vire la întărirea rîndurilor partidu
lui, relevînd că Partidul Comunist 
Francez are în prezent peste 600 000 
de membri. In legătură cu problema 
negocierilor asupra actualizării pro

acestor două orașe a făcut-o condu
cătorului partidului, statului și po
porului român.

După întrevedere, tovarășul Pen 
Ciung a oferit un dineu în onoarea 
delegației române. In timpul dineu
lui, tovarășii Pen Ciung și Nicu 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Delegația română a avut, totoda
tă, convorbiri cu Cen Țun-pei, secre
tarul Comitetului municipal al Ligii 
Tineretului Comunist, Ceang Am- 
You, responsabil al secției externe a 
Comitetului municipal Șanhai al P.C. 
Chinez, cu cadre din conducerea or
ganizației municipale de tineret. 
Convorbirile au prilejuit un larg 
schimb de experiență și de păreri în 
legătură cu activitatea organizațiilor 
de tineret din cele două țări.

Delegația U.T.C. a vizitat Casa me
morials în care a avut loc primul 
congres al P.C. Chinez și Expoziția 
industrială permanentă din munici
piul Șanhai.

In temniță șl tortura, care s-au sol
dat, intre altele, cu asasinarea lui 
Steve Biko, și se cere să se pună 
Imediat capăt oricăror represiuni 
împotriva adversarilor politicii de 
apartheid.

au avut ca obiect „combaterea cri
minalității". In realitate insă este 
vorba de o acțiune de intimidare și 
pedepsire a participanților la acțiu
nile de protest ale populației de cu
loare care au avut Ioc în ultimele 
luni In aglomerările urbane africane, 
în urma sîngeroaselor măsuri repre
sive ale regimului de la Pretoria ini
țiate după perioada iunie-octombrie 
1976.

tr-un comunicat dat publicității la 
sfîrșitul întrevederii.

„Tovarășii Berlinguer si Carrillo 
— se spune în continuare în comu
nicatul citat de agenția A.N.S.A. — 
și-au exprimat satisfacția cu privire 
la stadiul optim al relațiilor dintre 
P. C. Italian și P. C. din Spania", 
subliniind intenția de a dezvolta 
aceste relații în continuare.

Santiago Carrillo a avut, de ase
menea. o întrevedere cu secretarul 
general al Partidului Socialist Italian, 
Bettino Craxi.

gramului comun de guvernare al 
stîngii franceze, raportul constată 
„refuzul Partidului Socialist Francez 
de a face pasul necesar" pentru o 
reluare a acestora.

Luind cuvîntul în încheierea lu
crărilor plenarei, Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F., a subli
niat că Partidul Comunist Francez 
rămîne fidel strategiei sale privind 
realizarea uniunii stîngii.

agențiile 
de presă 
transmit:

Alegeri in R.P.D. Coreea
na. Vineri în R.P.D. Coreeană au 
avut loc alegerile de deputați pen
tru Adunarea Populară Supremă. To
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
luat parte la vot, într-una din cir
cumscripțiile electorale din capitala 
țării, alături de muncitorii de la u- 
zina termoelectrică din Phenian. Un 
raport al Comisiei electorale centra
le arată că alegerile s-au desfășu
rat cu succes în întreaga țară. Sa 
menționează, totodată, că vineri, la 
prinz, participarea la vot a fost de 
sută la sută din numărul celor în
registrați pe listele electorale.

Expoziție de carte româ
nească. cadrul manifestărilor 
consacrate centenarului Independen
ței de stat a României, orașul Mo
relia, capitala statului mexican Mi
choacan, a găzduit, la Muzeul de ar
tă contemporană, vernisajul expozi
ției itinerante de carte românească

Aniversarea proclamării 
R.P. Angola. Cu Prile3ul celei 
de-a doua aniversări a cuceririi in
dependenței de stat și a proclamării 
Republicii Populare Angola, la 
Luanda a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii, la care au parti
cipat peste 30 000 de persoane, de
tașamente ale Organizației Apărării 
Populare, constituite din bărbați și 
femei. Cu prilejul acestui eveniment, 
președintele Agostinho Neto a adre
sat națiunii un mesaj.

Măsurile economice pre
văzute în Acordul de la 
Mondoa încheiat intre guvernul 
spaniol și partidele politice repre
zentate în Parlament, au fost apro
bate vineri de Senat. Acordul fusese 
aprobat la 27 octombrie și de Con
gresul Deputaților, camera inferioară 
a Parlamentului spaniol.

0 constituție interimară 
a fost promulgată în Tailanda. Pu
blicarea ei în presa tailandeză sur
vine la trei șăptămîni după lovitura 
de stat militară de la 20 octombrie. 
La Bangkok s-a anunțat vineri nu
mirea generalului Kriangsak Cha- 
manand în postul de prim-ministru 
al guvernului. Noul premier este, în 
același timp, comandant suprem al 
forțelor armate tailandeze.

Cea de-a doua Conferin
ță a miniștrilor arabi ai in
dustriei ?i”a 5nc^eiat lucrările în 
capitala Tunisiei. Participanții au a- 
doptat o serie de rezoluții, dintre 
care cea mai importantă vizează ne
cesitatea instaurării unui nou tip de 
relații de cooperare, mai echitabile 
și juste, între țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate din punct 
de vedere industrial. Documentul 
exprimă, totodată, opinia potrivit 
căreia sînt necesare măsuri și con
diții adecvate pentru facilitarea 
transferului de tehnologie către sta
tele în curs de dezvoltare.

VIITOAREA SESIUNE SPECIALĂ A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII
pregătire temeinică - premisa unei desfășurări eficiente

întreaga desfășurare de pînă acum a dezbaterilor sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. a pus în evidență profunda îngrijorare a 
statelor si popoarelor lumii fată de dimensiunile ample și galopante 
ale cursei înarmărilor, conștiința, tot mai acut resimțită, că se impun 
fără întîrziere măsuri concrete și eficace de dezarmare, cu prioritate 
de dezarmare nucleară, subliniindu-se însemnătatea pe care o pre
zintă. din acest punct de vedere, sesiunea specială din mai-iunie anul 
viitor, dedicată în exclusivitate dezarmării. In dorința de a prezenta 
cititorilor „Scînteii" o imagine generală a modului in care este pri
vită în cercurile O.N.U. viitoarea sesiune, preconizată a avea loc la 
cel mai înalt nivel posibil, ne-am adresat unor personalități politice 
importante, participante la actuala sesiune, cu rugămintea de a răs
punde la următoarele întrebări :

1. Anul viitor, pentru prima oară în istoria Națiunilor 
Unite, o sesiune specială va fi consacrată problemei dezar
mării. Ce considerați că trebuie făcut pentru a se asigura 
succesul acestei reuniuni, pentru a se realiza progrese 
elective pe calea dezarmării și, în primul rînd, a dezar
mării nucleare f

2. în raportul secretarului genera] al O.N.U. privind 
consecințele economice ale cursei înarmărilor se eviden
țiază legătura indisolubilă dintre dezarmare și dezvoltare. 
Romănia a propus în acest sens, între altele, ca bugetele 
militare ale tuturor statelor să fie reduse pentru început 
cu 10 la sută, sumele respective urmînd să fie folosite 
pentru sprijinirea țărilor rămase în urmă. Cum apreciați 
această propunere și ce alte măsuri credeți că ar trebui 
întreprinse în vederea înfăptuirii imperativului vital al 
dezarmării î

„Un eveniment de cea 

mai mare importanță 

în viața internațională"

LAZAR MOISOV (Iugoslavia), 
președintele celei de-a 32-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.:

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
dotrtat la precedenta sa sesiune, ca 
urmare a inițiativei țărilor în curs 
de dezvoltare si nealiniate, hotărîrea 
de a se convoca în luna mai 1978 o 
sesiune specială a Adunării Genera
le. consacrată dezarmării. Fără în
doială. acesta este un eveniment de 
cea mai mare importantă in viata 
internațională, avînd în vedere pro
porțiile fără precedent atinse de 
cursa înarmărilor — ne plan atit 
calitativ, cît și cantitativ — care a- 
menintă în modul cel mai direct pa
cea si securitatea lumii. Sesiunea 
specială trebuie să constituie un 

nunct de cotitură in eforturile comu
nității internaționale sure inițierea 
proceselor care să ducă la dezarmare.

Progresele realizate Pînă în pre
zent in activitatea comitetului pre
gătitor al sesiunii, bunele rezultate 
inițiale demonstrează marele interes 
existent în rindul statelor membre 
ale acestui comitet — între care Iu
goslavia si România — ca si în rîn- 
dul altor state membre ale Națiuni
lor Unite. îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce revin sesiunii speciale ar 
fi stimulată, in măsură însemnată, 
prin crearea unui climat politic po
zitiv in perioada care o precede, ca 
urmare, de pildă, a obținerii unor 
rezultate concrete la negocierile în 
cadrul conferinței Comitetului de 
dezarmare de la Geneva sau la ne
gocierile bilaterale sovieto-americane.

Cursa înarmărilor angajează. în- 
tr-adevăr. imense resurse materiale 
și financiare, inestimabile capacități 
umane, ceea ce constituie o mare 
novară pentru toate țările, in special 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
Eliberarea mijloacelor considerabile 
alocate în prezent pentru înarmări si 
canalizarea acestor resurse în scopu
rile dezvoltării. în special a țărilor 
rămase in urmă, ar constitui o con
tribuție substanțială la crearea noii 
ordini economice Internationale.

Propunerea făcută de România de 
a se reduce bugetele militare ale sta
telor cu 10 la sută se înscrie pe li
nia eforturilor importante îndrepta
te sere oprirea cursei înarmărilor si 
merită, ca atare, să i se acorde toa
tă atentia cuvenită.

„0 problemă vitală 

a funcției primordiale

a Națiunilor Unite"

KURT WALDHEIM, secreta
rul general al O.N.U.:

Dezarmarea constituie o problemă 
vitală a funcției primordiale a 
O.N.U.. care este menținerea păciî si 
securității internaționale. Acesta este 
cadrul în care au loc pregătirile pen
tru sesiunea specială, care, după 
toate probabilitățile, va fi cea mai 
largă și reprezentativă reuniune 
convocată vreodată pentru exami
narea problemei dezarmării sub toa
te aspectele sale. Ținerea unei se
siuni speciale în problemele dezar
mării poate constitui. în acest con
text. un important element în cău
tările îndreptate sore o nouă ordine 
mondială, mai iustă si mai echitabi
lă. Intr-adevăr, dacă nu se pune ca
păt cursei înarmărilor si dacă nu se 
inițiază un proces viguros de dezar
mare. mai ales de dezarmare nuclea
ră. nu poate exista garanția că re
lațiile dintre state se vor baza ne 
principiile independentei si suverani
tății naționale. neamestecului în 
treburile interne ale altor state, e- 
galitătii depline în drepturi, renun
țării la forță sau la amenințarea cu 
forța, respectării dreptului fiecărui 
ponor de a-si decide pronria soartă. 
Progresele ne calea dezarmării sînt 
necesare si pentru a nune capăt ac
tualei tendințe de a îndrenta masiv 
în sconuri militare resurse financia
re. mînă de lucru, materii nrime. 
canacităti în domeniul tehnic, al cer
cetării si dezvoltării. In acest con
text. reducerea bugetelor militare cu 

un anumit procent si folosirea a- 
cestor fonduri în scocurile dezvoltă
rii ar avea o certă valoare. Intr-un 
cuvînt. dezarmarea constituie o com
ponentă vitală a eforturilor de a res
tructura ordinea mondială din punct 
de vedere politic, economic si so
cial.

Pornind de la asemenea conside
rente, Adunarea Generală a între
prins pasul decisiv de a convoca o 
sesiune specială consacrată dezarmă
rii. Sper că această inițiativă se va 
transforma intr-un moment de coti
tură in eforturile noastre de a pro
mova măsuri reale și substanțiale în
dreptate spre scopul final al dezar
mării generale și complete, sub un 
control international eficace, aoro- 
piindu-ne astfel de obiectivele atot
cuprinzătoare în vederea cărora au 
fost create Națiunile Unite. Desigur, 
este necesar ca sesiunea specială să 
fie pregătită în modul cel mai mi
nuțios. Se impune, de asemenea, mo
bilizarea opiniei publice mondiale, a 
organizațiilor internaționale, guverna
mentale si neguvernamentale.

Este absolut esențial ca O.N.U. să 
aibă un rol sporit în domeniul dezar
mării. Oamenii așteaptă ca Națiuni
le Unite să acționeze și să pună ca
păt cursei înarmărilor. Sarcina este 
complexă. Să facem totul ca. prin 
cooperare și înțelegere reciprocă, să 
fim la înălțimea acestor speranțe.

„înaltă apreciere 

inițiativei României"

PIERO VINCI, ambasadorul 
Italiei la O.N.U.:

Sintem pe deplin conștienți de im
portanța viitoarei sesiuni speciale, 
care constituie un prilej unic de a 
proiecta pe primul plan al atenției 
generale problematica dezarmării. 
Imperativul actualității este într-a- 
devăr dezarmarea. De aceea, toa
te eforturile trebuie concentrate, 
încă de pe acum, pentru a asi
gura succesul sesiunii. In primul rînd. 
firește, se impune să se continue în 
modul cel mai riguros pregătirea ne

cesară atit înăuntrul, cit și în afara 
comitetului special însărcinat cu a- 
ceastă problemă, și din care Italia, ca 
și România, fac parte în mod activ. 
Sintem mult încurajați de atmosfera 
constructivă care a prevalat pînă a- 
cum în acest organism.

Raportul recent difuzat al secreta
rului general privind consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înar
mărilor este cit se poate de intere
sant și stimulativ, fiind examinat de 
către autoritățile italiene, împreună 
cu propunerea statelor scandinave de 
a.se întocmi un studiu al O.N.U. asu
pra „dezarmării și dezvoltării". Aș 
dori, in acest cadru, să subliniez con
tribuția României la actuala sesiune 
a Adunării Generale, ca și la activi
tatea Comitetului pentru dezarmare 
de Ia Geneva. Personal, pot spune că 
am avut întotdeauna o colaborare 
constructivă atît aici, cît și la Gene
va. Sînt sigur că această colaborare 
va continua.

„Trebuie larg mobilizată 

opinia publică"

CARLOS ROMULO, ministrul 
afacerilor externe al Filipine- 
lor :

A trecut încă un an fără a se a- 
dopta nici o măsură de dezarmare. 
Nici o bombă nu a fost distrusă, nici 
o rachetă demontată, nici un avion 
aruncat la fier vechi, nici o navă 
scoasă din flotele militare. Acest ori
zont întunecat este intrucîtva lumi
nat de o rază de speranță, generată 
de sesiunea specială a Adunării Ge
nerale dedicată dezarmării. Sintem 
satisfăcuți de progresele realizate 
pînă acum în cadrul comitetului pre
gătitor al sesiunii. Sesiunea reprezin
tă un prilej de a spori substanțial 
eforturile internaționale, prin inter
mediul O.N.U., de a se opri și reduce 
cursa înarmărilor. Ea constituie, de 
asemenea, un prilej de a informa pe 
larg opinia publică mondială, arbitrul 
final al destinelor umanității.

Salutăm rolul sporit pe care țările 
membre il acordă Națiunilor Unite in 
problemele dezarmării. Salutăm, în 
special, aducerea la zi a raportului 
secretarului general privind conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor. Nu este nevoie să 
reamintesc cifrele care indică ma
rile daune provocate comunității 
mondiale de cursa înarmărilor nu
cleare și convenționale. Mai sînt șap
te luni pînă la convocarea sesiunii 
speciale. în aceste șapte luni se pot 
face multe pentru a asigura sesiunii 
maximum de rezultate. Pot fi adop
tate de către guvernele în cauză anu
mite măsuri pentru a diminua inten
sitatea cursei înarmărilor, între care 
reducerea procentuală sau cantitativă 
a bugetelor militare, ca și realizarea 
unui tratat cuprinzător de interzicere 
a experiențelor nucleare și stabilirea 
Unui moratoriu în ce privește produc
ția de material fisionabil pentru 
scopuri militare și reducerea stocu
rilor existente.

„Se impune

o concentrare generală

a eforturilor"

CARLOS ORTIZ DE ROZAS 
(Argentina), președintele Comi
tetului pregătitor al sesiunii 
speciale dedicate dezarmării :

Desigur, problema nr. 1 este aceea 
de a ne concentra toate eforturile 
pentru a asigura o pregătire cores
punzătoare sesiunii speciale. Comite
tul nostru este învestit, după cum se 
știe, cu sarcina de a realiza această 
pregătire In toate amănuntele ei. 
Pînă acum am făcut o treabă utilă, 
adoptînd. prin consens, un număr de 
recomandări. Treaba cea mai grea ne 
așteaptă însă de acum încolo — aceea 
de a pregăti si adopta. în măsura po
sibilului tot prin consens, documen
tele ce vor fi supuse sesiunii specia
le. Sperăm ca la viitoarea sesiune a 
comitetului pregătitor (24 ianuarie — 
24 februarie 1978) să realizăm acea 
armonizare a pozițiilor necesară în 
acest scop, prin manifestarea de că
tre țările membre a aceluiași simt 
al receptivității si înțelegerii recipro
ce de care au dat dovadă pînă acum.

Sintem siguri că la sesiunea spe
cială se va acorda o atentie deosebită 
consecințelor economice si sociale ale 
cursei înarmărilor, proiectul de rezo
luție românesc depus zilele trecute în 
Comitetul politic fiind, de .altfel, 
primul proiect prezentat acestui or
ganism în legătură cu sesiunea spe
cială Inițiativa românească, datînd 
de cîtiva ani. a contribuit la înțele
gerea tot mai profundă a legăturii 
nemijlocite ce există intre dezarmare 
și dezvoltare.

„Dezarmare - 

dezvoltare, un binom 

fundamental"

GUSTAF HAMILTON, am
basador, reprezentantul Sue
diei la conferința Comitetului 
pentru dezarmare de la Ge
neva :

Sesiunea specială trebuie să fie dt 
mai bine pregătită pentru a se solda 
cu rezultate substanțiale, pe măsura 
așteptărilor opiniei publice interna
ționale.

Apreciem ca deosebit de utilă ini
țiativa României de a elabora un stu
diu a| O.N.U. privind consecințele e- 
conomice si sociale ale cursei înar
mărilor. Din dorința de a merge mai 
departe pe această linie a inițiativei 
românești, respectiv în domeniul le
găturii dezarmare-dezvoltare, țările 
nordice, inclusiv Suedia, au propus 
ca sub egida O.N.U. să fie întocmit 
un studiu special consacrat acestei 
relații si care să fie încheiat la doi- 
trei ani după terminarea sesiunii spe
ciale. Pe baza unui asemenea studiu 
s-ar putea stabili ce cuantum din re
sursele destinate acum înarmărilor 
să fie canalizate In scopul dezvoltării. 
Cred că. în acest cadru, părerile 
Suediei si României se întîlnesc, tot 
așa după cum înaintarea altor 
propuneri constructive de acest fel ar 
fi deosebit de utilă pentru buna pre
gătire a viitoarei sesiuni speciale.

Romulus CAPLESCU
New York
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