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Conferințele extraordinare 
ale organizațiilor 

județene de partid

In prezenta tovarășului Nicolae Ceausescu 
ieri a avut loc

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI 
OE PARTID 

A CAPITALEI
In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, s-au 
desfășurat, sîmbătă, în cadrul pregătirii Conferinței 
Naționale a partidului, lucrările Conferinței ex
traordinare a organizației de partid a municipiului 
București, moment de mare însemnătate in viața or
ganizației comuniștilor din capitala patriei.

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la conferință 
a constituit prilejul unor vibrante manifestări de dra
goste și stimă. In fața sălii Radiodifuziunii române, 
unde s-au desfășurat lucrările conferinței, numeroși 
cetățeni ai Capitalei l-au primit pe secretarul genera] 
al partidului cu o deosebită însuflețire, aclamind si 
aplaudind Îndelung, dînd glas atașamentului profund 
față de partid, recunoștinței fierbinți pentru grija sta
tornică pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
poartă dezvoltării economico-sociale a Capitalei, ca, de 
altfel, Înfloririi întregii țări, creșterii nivelului de trai, 
material și spiritual, al tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

La intrarea tovarășului Nicolae Ceaușescu in sală, 
cei peste 1 000 de participant — delegații aleși de 
plenarele comitetelor de partid cu activul din între
prinderile și instituțiile Capitalei, membrii și membrii
(Continuare în pag. a III-a)

j în pregătirea importantului eveni- 
I ment pe care-1 va constitui în via- 
I ța partidului și a întregii țări Con- 
| feriri‘a Națională a Partidului Co- 
i munist Român, sîmbătă 12 noiembrie 

a avut, loc Conferința extraordinară 
a organizației municipale de partid 
București. La lucrările conferinței 
a participat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general al 

! P.C.R., care a rostit o amplă cuvîn- 
I tare.
I De asemenea. în cursul aceleiași 
! zile s-au desfășurat conferințe ex- 
| traordinare ale organizațiilor de 
i partid in 20 de județe ale țării. La 

lucrările conferințelor județene ■ au 
participat, luînd cuvîntul in înche
ierea dezbaterilor : in județul ARGEȘ 
tovarășa Elena Ceaușescu : in jude
țul ARAD tovarășul Paul Niculescu ; 
in județul BRAȘOV tovarășul Gheor- 
ghe Oprea : in județul CARAȘ-SE- 
VERIN tovarășul Vasile Patilineț ; in 
județul CLUJ tovarășul Manea 
Mănescu ; in județul CONSTANȚA 
tovarășul Constantin Dăscălescu ; in 
județul DÎMBOVIȚA tovarășul Ion 
Ioniță ; în județul GORJ tovarășul 
Ștefan Andrei ; în județul HARGHI
TA tovarășul Iosif Banc ; în. județul 
IAȘI tovarășul Emil Bobu ; în ju
dețul MARAMUREȘ tovarășul ion 
Stănescu : in județul MUREȘ tova
rășul Cornel Burtică ; in județul 
NEAMȚ tovarășul Gheorghe Pană ; 
în județul OLT tovarășul Teodor Co- 
man ; in județul SATU MARE tova
rășul Mihai Gere ; in județul TIMIȘ 
tovarășul Ilie Verdeț ; în județul 
TULCEA tovarășul Petre Lupu ; in 
județul VASLUI tovarășul Miu Do- 
brescu ; in județul VÎLCEA tovară
șul Ion Ursu ; in județul VRANCEA 
tovarășa Lina Ciobanu.

In cadrul conferințelor, primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid au prezentat dări de seamă 
asupra activității desfășurate de or
ganizațiile județene de partid și a 
măsurilor ce se impun pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor ce 
revin fiecărui județ din planul cin
cinal, precum și din programul su
plimentar de dezvoltare a economiei 
naționale pentru perioada 1976— 
1980.

Analizind cu exigență și responsa
bilitate, corespunzător orientărilor tra- 

. sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
modul cum au fost îndeplinite sar
cinile județelor respective în primii 
doi ani ai cincinalului, atît dările de 
seamă prezentate., cit și dezbaterile 
au scos in evidentă rezultatele bune 
obținute in activitatea economico- 
socială, în ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al oame
nilor muncii. S-a subliniat cu pro

fundă satisfacție că rezultatele re
marcabile obținute tn dezvoltarea 
economiei, măsurile luate din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea mai rapidă a veni
turilor celor ce muncesc confirmă 
in mod pregnant justețea politicii 
partidului de creștere a bunăstării 
poporului, eficienta orientării con
secvente de dezvoltare armonioasă a 
tuturor județelor țării, de înflorire 
multilaterală a patriei.

Dind o înaltă apreciere activității 
conducerii partidului, participanții la 
conferințe au relevat cu deosebită 
însuflețire, într-o atmosferă vibran
tă, rolul hotărîfor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea po
liticii partidului pe baze riguros ști
ințifice, intr-un spirit profund nova
tor, în concordanță cu cerințele dez
voltării societății noastre — precum 
și activitatea neobosită desfășurată 
de secretarul general al partidului 
pentru înfăptuirea acestei politici 
rodnice, pentru transpunerea optimă 
în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

în unanimitate, participanții la 
consfătuiri au exprimat aprobarea 
fermă a politicii externe a partidu
lui și statului nostru, sprijinul nepre
cupețit pentru inițiativele României 
socialiste pe plan internațional, subli
niind contribuția esențială a secreta
rului general al partidului la pro
movarea cauzei păcii și socialismu
lui, a înțelegerii, conlucrării și prie
teniei între toate popoarele.

Exprimînd cu putere unitatea oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
voința lor comună de a face totul 
pentru a asigura realizarea exem
plară a planului pe 1977 și a obiecti
velor următorilor ani ai cincinalului, 
conferințele au prilejuit analize in 
spirit critic și autocritic ale neajunsu
rilor care s-au manifestat in diferite 
domenii de activitate, au evidențiat 
marile rezerve existente pentru acce
lerarea progresului economico-social, 
precum și căile concrete de valori
ficare a acestora. Au fost făcute, în 
acest sens, numeroase propuneri pri
vind îmbunătățirea organizării pro
ducției, creșterea productivității mun
cii. promovarea progresului tehnico- 
științific, reducerea consumurilor 
materiale și de combustibil, ridicarea 
calitativă și sporirea eficienței acti
vității economice, lichidarea restan
țelor la unii indicatori ai producției 
fizice și în investiții — in vederea 
asigurării, în continuare, a tuturor 
condițiilor necesare pentru aplicarea 
programelor de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai al popu
lației.

Totodată, s-a acordat o aten
ție centrală problemelor perfecțio
nării stilului și metodelor de muncă 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, întăririi rolului lor conducă
tor, în spiritul exigențelor formulate 
cu principialitate revoluționară de 
secretarul general al partidului la 
plenara Comitetului Central și la 
co'nsfătuirile de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Prin întreaga lor desfășurare, 
conferințele județene au exprimat 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județele respec
tive de a întîmpina Conferința Na
țională a partidului cu rezultate cit 
mai remarcabile pe toate planurile 
— in economie, în cultură. în activi
tatea educativă, în acțiunile edilitar- 
gospodărești, în întreaga operă de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in țara noastră.

în încheierea dezbaterilor au fost 
adoptate programe concrete de mă
suri menite să asigure ridicarea în
tregii activități economice, social- 
culturale și edilitare din județe la 
nivelul exigențelor actualei etape.

Au fost adoptate, totodată, apeluri 
ale conferințelor către toți cetățenii 
din județele respective, prin care a- 
ceștia sînt chemați să voteze, in ale
gerile de la 20 noiembrie, candidați! 
Frontului Unității Socialiste, să-și 
consacre întreaga capacitate de mun
că și creație traducerii în viață a 
programului F.U.S. — materializare 
pentru perioada anilor următori a 
mărețului Program al partidului.

Conferințele organizațiilor județene 
au ales delegații la Conferința Na
țională a partidului, încredințîndu-le 
mandatul de a exprima adeziunea 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județele res
pective față de politica partidului, 
voința lor de a acționa neabătut 
pentru transpunerea ei în viață, pen
tru noi succese în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

într-o atmosferă entuziastă, confe
rințele județene au adresat telegrame 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. 
PERSONAL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care 
se dă glas hotărîrii comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din jude
țele respective de a-și consacra în
treaga energie, întreaga putere de 
muncă realizării sarcinilor cincinalu
lui. înfăptuirii politicii partidului, 
menită să asigure progresul accele
rat al României socialiste, făurirea 
unui înalt nivel de trai material și 
spiritual pentru întregul popor.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Participînd la lucrările Confe

rinței extraordinare a organizației 
municipale de partid București, 
doresc să încep prin a adresa de- 
legaților, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Capitală un 
salut călduros și cele mai hune 
urări din partea Comitetului Cen
tral al partidului, precum și din 
partea mea. (Urale puternice, 
aplauze prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Conferința a dezbătut pe larg 
activitatea desfășurată de organi
zațiile de partid de la Congresul al 
XI-lea pînă în prezent, precum și 
sarcinile ce le revin în perioada 
următoare pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a hotărîri
lor Congresului al XI-lea.

în raportul comitetului munici
pal de partid și în discuții s-au evi
dențiat, pe drept cuvînt, marile 
succese obținute de oamenii mun
cii din Capitală, sub conducerea 
organizațiilor de partid, în toate 
domeniile de activitate. într-ade- 
văr, industria Capitalei reprezintă 
circa o șesime din producția indus
trială a patriei noastre, cuprinzînd 
cele mai importante ramuri —• 
unele de vîrf — ale economiei na
ționale. De aceea se poate afirma 
că realizările oamenilor muncii din 
municipiul București reprezintă o 
contribuție de importanță deose
bită la realizarea planului cinci
nal 1976—1980, la dezvoltarea în 
ritm înalt a întregii economii na
ționale.

în cele 22 de luni ce au trecut 
din actualul cincinal, producția in
dustrială a crescut, pe țară, într-un 
ritm anual de peste 11 la sută, rea- 
Iizîndu-se peste plan produse de 
peste 30 miliarde lei. Oamenij 
muncii din Capitală au adus o 
contribuție importantă atît la rea
lizarea planului, cit și la obținerea 
producției de 30 de miliarde lei 
peste plan. Ei au dat numai în 
acest an o producție suplimentară 
de peste 2 miliarde lei.

în agricultură, în primii doi ani 
ai cincinalului am obținut o pro
ducție bună — deși anul acesta 
condițiile climatice nu au fost prea 
favorabile — asigurîndu-se o apro
vizionare corespunzătoare a oame
nilor muncii cu produse agroali- 
mentare.

Știința, învățămîntul și activita
tea educativ-culturală au înre
gistrat, de asemenea, progrese în
semnate.

în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, s-au depus 
eforturi susținute pentru redu
cerea cheltuielilor materiale și 
creșterea eficienței economice. S-a 
realizat, de asemenea, o sporire 
mai mare a productivității muncii, 
s-au dobîndit rezultate pozitive în 
ridicarea nivelului tehnic și a ca
lității producției. După cum s-a 
menționat în cadrul conferinței, și 

în ce privește laturile calitative ale 
activității economice oamenii mun
cii din Capitală au obținut reali
zări de seamă, aducînd o contri
buție importantă la succesele cu 
care se mîndresc clasa muncitoare, 
toți oamenii muncii din patria 
noastră.

Iată de ce doresc să adresez 
comuniștilor, . tuturor oamenilor 
muncii din Capitală caldă felicitări 
și urarea de noi și noi succese în 
activitatea viitoare. (Urale și 
aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Cu toate înfăptuirile realizate, 
trebuie să reamintesc și la această 
conferință că, în perioada care a 
trecut de la Congresul al XI-lea, 
s-au manifestat și o serie de greu
tăți și lipsuri, unele destul de se
rioase. Analiza critică și autocriti
că a activității unităților «economi
ce din Capitală a evidențiat că și 
aici s-au manifestat neajunsuri 
foarte mari. Trebuie să spun că 
dacă în darea de seamă s-au men
ționat o serie de lipsuri și neajun
suri în .activitatea organizațiilor 
de partid și a conducerilor uni
tăților economice și sociale, în 
cuvîntul delegaților spiritul cri
tic, și mai cu seamă cel auto
critic, nu poate fi considerat sa
tisfăcător. Mă așteptam ca to
varășii să facă o analiză mai te
meinică a felului în care și-au des
fășurat activitatea organizațiile de 
partid, colectivele de oameni ai 
muncii din Capitală, a cauzelor 
unor rămîneri în urmă, .'destul de 
serioase, care au provocat neajun
suri și altor sectoare ale econo
miei naționale, datorită ponderii 
mari pe care — așa cum am men
ționat — industria Capitalei o are 

în întreaga noastră economie. De
sigur, tovarășii au avut probabil 
în vedere că, pe ansamblu, sînt te- 
zultate bune. Este adevărat, dar 
realizările nu trebuie să ducă in 
nici un fel la automulțumire. la 
neglijarea neajunsurilor și lipsuri
lor; nevorbind de ele, nesesizin- 
du-Ie în mod ferm, apare perico
lul de a r;u acorda atenția cores
punzătoare lichidării lor, de a nu 
se lua măsuri pentru desfășurarea 
în condiții cît mai bune a întregii 
activități. Nu trebuie uitat că dacă 
toate întreprinderile ar fi lucrat la 
întreaga capacitate și ar fi realizat 
la timp utilajele necesare pentru 
punerea în producție a noilor o- 
biective din alte sectoare și județe, 
rezultatele obținute în acești doi 
ani ar fi fost cu mult mai mari. 
Am fi înregistrat un progres 
mai simțitor atît în creșterea pro
ducției, cît și a venitului național.- 
Consider că tovarășii vor reține 
remarca privitoare la insuficiența 
spiritului critic și autocritic și că, 
în activitatea viitoare a organiza
țiilor de partid, a colectivelor de 
oameni ai muncii, vor acționa cu 
mai multă hotărîre pentru lichida
rea lipsurilor și greșelilor, pentru 
îmbunătățirea muncii, pentru creș
terea rolului organizațiilor de par
tid în conducerea tuturor sectoa
relor vieții economice și sociale.

Trebuie să menționez încă o dată 
însă, cu multă satisfacție, că. în 
ciuda lipsurilor și neajunsurilor, 
organizația de partid a municipiu
lui București, oamenii muncii din 
Capitală s-au achitat, pe ansamblu, 
în bune condiții de îndatoririle 
ce le-au revenit. Acționînd pentru 
lichidarea lipsurilor și greșelilor 
manifestate in trecut, există garan

ția că în activitatea viitoare vor 
obține rezultate tot mai bune. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Rezultatele din prima treime a 

cincinalului demonstrează realis
mul hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, justețea Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a țării spre comunism. Viața 
confirmă justețea politicii partidu
lui de dezvoltare în ritm înalt a 
forțelor de producție, de amplasare 
rațională a acestora pe teritoriul 
țării. Tocmai pe această bază am 
putut obține rezultatele cunoscute, 
putem asigura ca toate județele 
patriei noastre să ajungă, pînă în 
1980, la o producție industrială de 
cei puțin 10 miliarde lei — ceea 
ce va avea ca rezultat ridicarea 
generală a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, a nivelului de 
cultură și civilizație al tuturor oa
menilor muncii din patria noastră. 
Repartiția venitului național in 
proporție de două treimi pentru 
fondul de consum și de o treime 
pentru fondul de dezvoltare asigu
ră creșterea rapidă a economiei 
naționale și, pe această bază, ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.

Succesele dobîndite în dezvol
tarea economiei naționale, măsurile 
de reducere a cheltuielilor de in
vestiții cu peste 100 miliarde lei, 
precum și de reducere a cheltuie
lilor de producție au permis alo
carea a peste 35 miliarde lei în 
scopul creșterii mai accentuate a 
veniturilor reale ale tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii. Re
tribuția reală va crește în perioada 

anilor 1976—1980 cu peste 30 la 
sută, față de circa 20 la sută cît 
prevăzusem în planul cincinal. 
Pensiile vor crește cu circa 22 
Ia sută, din care cele mici cu 40 la 
sută, ajutoarele pentru copii cu 
circa 30 la sută ; au fost mărite, 
de asemenea, ajutoarele pentru 
mamele cu mai mulți copii. Chel
tuielile sociale sporesc cu circa 45 
la sută. în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea au fost adoptate 
măsurile necesare realizării în 
viață a raportului de 1 la 5,5—6 
ori între veniturile mici și cele 
mari. Au fost luate măsuri pentru 
lichidarea unor anomalii și abu
zuri în ce privește realizarea unor 
venituri fără muncă, a unor avan
taje pe viață pentru merite cîști- 
gate la un moment dat — mă re
fer la decorații — precum și pen
tru reglementarea situației în do
meniul pensionării, îndeosebi al 
pensiilor de invaliditate. Pe an
samblu, oamenii muncii vor primi 
suplimentar în acest cincinal circa 
40 de miliarde lei. Toate aceste 
măsuri confirmă în modul cel mai 
elocvent că tot ce realizăm este 
destinat dezvoltării patriei, ridică
rii continue a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în România. (A- 
plauze puternice. îndelungate).

Măsurile la care m-am referit 
sînt cuprinse în programul adop
tat de plenara Comitetului Central, 
din vară, și eie urmează să fie 
supuse aprobării Conferinței Na- , 
ționale. Nu doresc să mă opresc ’ 
acum mai mult asupra lor.. De alt
fel, au și început să fie realizate 

în viață. Avem toate condițiile 
ca ele să fie înfăptuite și, dacă 
vom lucra bine, chiar cu o depă
șire.

Dragi tovarăși.
Pe baza realizărilor de pînă 

acum și a economiilor de care am 
vorbit au fost stabilite măsuri 
pentru creșterea producției indus
triale cu 100—130 de miliarde lei 
peste prevederile planului cincinal. 
Capitala și-a asumat sarcina de a 
realiza, peste plan, circa 25 mi
liarde lei. Ținînd seama de forța 
organizației de partid din Bucu
rești, de capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii din Capitală, 
consider că aceste angajamente 
pot fi realizate și, printr-o muncă 
bine organizată, chiar depășite. 
(Aplauze puternice).

Programul suplimentar este în
scris pe ordinea de zi a Conferin
ței Naționale a partidului, care, 
fără îndoială, îl va aproba, stabi
lind măsurile necesare pentru în
făptuirea lui în cele mai bune 
condiții.

în următorii trei ani ai cincina
lului. odată cu preocuparea pentru 
realizarea planului Ia producția 
generală, mai cu seamă la produc
ția fizică, va trebui să acordăm o 
mai mare atenție problemelor de 
ordin calitativ. Trebuie să facem 
totul pentru afirmarea în toate do
meniile a revoluției tehnico-știin- 
tifice — obiectiv de importanță vi
tală stabilit de Congresul ai XI-iea 
pentru acest cincinal. Aceasta pre
supune o îmbunătățire simțitoare a 
activității de cercetare. în acest 
domeniu, organizației de partid 
din Capitală ii revin răspunderi 
deosebit de mari, avînd în vedere 
că cea mai mare parte a institu

telor și oamenilor din cercetare.lu
crează aici ; nu e prea bun acest 
lucru, dar aceasta este realitatea. 
Va trebui să se acorde o atenție 
deosebită ca această uriașă forță 
din cercetare să-și îndeplinească 
sarcinile de mare răspundere pre
văzute în planul cincinal și în pro
gramul suplimentar ce urmează să 
fie adoptat de Conferința Națio
nală. De asemenea, va trebui să se 
acționeze ferm pentru introducerea 
rezultatelor cercetării în producție, 
astfel ca acestea să se materiali
zeze în obținerea de produse cu 
calități superioare, cu o eficiență 
economică sporită. Am pus pe pri
mul plan problema afirmării revo
luției tehnico-științifice, conside
red că aceasta reprezintă factorul 
hotărîtor pentru desfășurarea cu 
succes a realizării planului cinci
nal.

Este necesar să se acorde o 
atenție mai mare valorificării su
perioare a materiilor prime și 
materialelor. în această privință 
organizația de partid a Capitalei, 
colectivele oamenilor muncii de 
aici au răspunderi deosebit de 
mari ; fiind printre consumatorii 
principali de materii prime și ma
teriale, trebuie să fie și printre 
principalii luptători pentru econo
misirea acestora și valorificarea 
lor superioară.

O atenție deosebită trebuie acor
dată reducerii consumurilor de 
combustibil, de energie electrică și 
termică. Cunoașteți preocupările 
existente pe plan mondial în pro
blema combustibililor wi a energiei, 
în măsurile stabilite de Congresul 
al XI-lea, în programele de măsuri 
elaborate de Comitetul Central al 
partidului, inclusiv in programul 
suplimentar, sînt prevăzute măsuri 
serioase în această privință.

Trebuie să înțelegem că se im
pun măsuri mult mai energice 
pentru a pune capăt risipei de 
combustibil, de energie electrică și 
termică. Ceea ce am realizat pînă 
acum nu poate fi considerat decît 
un început. Sîntem printre țările 
care consumă foarte mult. Acest 
lucru nu este justificat, nu se re
flectă în mod corespunzător in 
creșterea venitului național. în do
meniul consumurilor. Capitala 
ocupă un loc „fruntaș". Aș dori să 
se înscrie în anul viitor pe primul 
loc la reducerea consumurilor, la 
realizarea de economii.

Trebuie să înțelegem că aceasta 
constituie o sarcină a întregului 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului nostru popor, sar
cină căreia trebuie să-i acordăm 
atenția pe care o merită și pe care 
să o soluționăm cu rezultate cît 
mai bune.

Sînt probleme în ce privește re
cuperarea diferitelor resurse ce se 
risipesc, dar mai cu seamă sînt
(Continuare in pag. a IlI-a)
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• în 22 de luni — puse în func
țiune fonduri fixe de 6,7 miliarde lei
• în 1980, producția industrială va 
fi de peste 43 miliarde lei, din care 
pentru export 1,4 miliarde lei va
lută • Deplină aprobare a politicii

interne și externe a partidului
Lucrările Conferinței extraordinare a organizației 

județene de partid Argeș s-au desfășurat intr-un cli
mat de profundă exigență comunistă — spirit impri
mat de insăși darea de seamă prezentată de tova
rășul Constantin Matei, prim-secrctar al comi
tetului județean de partid. Evidențiind rezultatele 
bune obținute de oamenii muncii in perioada scursă 
din actualul cincinal, creșterea potențialului econo
mic cu 70 capacități de producție — ceea ce permite 
ca in acest an să se realizeze o producție industrială 
mai mare cu 10 miliarde lei față de 1975 — darea de 
seamă a analizat cuprinzător, in spirit critic și auto
critic, neajunsurile existente și a subliniat pe larg 
sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de 
partid, celor peste 70 000 de comuniști, tuturor oa
menilor muncii din județ în îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială pină în 1980, deplina și 
entuziasta aprobare a puternicului detașament al 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de 
politica internă și externă a partidului.

Dezbaterile, caracterizate de preocuparea vie a co
muniștilor de a generaliza experiența pozitivă, au 
stăruit totodată asupra măsurilor organizatorice și 
politice necesare pentru înlăturarea neajunsurilor și 
îmbunătățirea activității în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale a județului. Mai mulți vorbitori, 
printre care Valeriu Nicolescu, prim secretar al Co
mitetului municipal de partid Pitești, Valeriu Ioniță, 
director general al Combinatului petrochimic Pitești, 
Sandu Marin, maistru Ia întreprinderea mecanică 
Muscel, au relevat preocupările concrete, acțiuniie 
ce se desfășoară in momentul de față în întreprin
deri pentru creșterea in ritm susținut a productivi
tății muncii, atingerea parametrilor proiectați la toate 
capacitățile de producție, îmbunătățirea ritmicității 
în realizarea planului de producție, înnoirea și mo
dernizarea produselor, creșterea necontenită a indi
cilor calitativi ai producției. în ce privește investiți
ile. îndeosebi in industria chimică și construcția de 
mașini, s-a reliefat necesitatea unor eforturi mai bine 
concertate, unei mai bune organizări a muncii, in
troducerii mai largt a mecanizării, pentru recupe
rarea neîntîrziată a restanțelor, intensificarea monta
jului utilajelor șl achiziționarea rapidă a celor res
tante. în vederea punerii in funcțiune a obiectivelor 
acestui an. De asemenea, s-a subliniat necesitatea 
asigurării din timp a documentațiilor și echipamentu
lui industrial pentru investițiile viitoare. în dezba
teri, unii vorbitori, printre care Emil Teodorescu, di
rectorul direcției agricole, Valeria Stănescu, secretara 
comitetului de partid din comuna Leordeni, Marin 
Chiriță. brigadieră la C.A.P. Costești. Tudor Costa
che. președintele C.A.P. Ungheni, au evidențiat rezul
tatele bune obținute de unitățile agricole în acest an, 
precum și neajunsurile și căile pentru sporirea mai 
substanțială a producției agricole și îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii.

în unanimitate, vorbitorii au relevat importanța 
deosebită a contribuției teoretice și practice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și traducerea 
în viață a politicii partidului de dezvoltare economi
co-socială in ritm înalt a țării, de ridicare continuă 
a nivelului de trai al poporului.

Conferința a adoptat un program de măsuri. Ape
lul adresat comuniștilor și cetățenilor din județ cu 
prilejul alegerilor de Ia 20 noiembrie, precum și 
mandatul încredințat delegaților la Conferința Na
țională a partidului.

După ce a transmis conferinței salutul călduros al 
conducerii partidului, ăl secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu _ — salut 
primit de participant! cu aplauze însuflețite 
— tovarășa ELENA CEAUȘESCU. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
apreciind rezultatele buni! obținute de oame
nii muncii din județ sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, in toate domeniile de ac
tivitate, îndeosebi în acest an. a subliniat, in în
cheierea dezbaterilor, necesitatea mobilizării puter
nice, in continuare, a tuturor forțelor in vederea 
îndeplinirii exemplare a programului partidului de 
dezvoltare economică și socială a județului, a între
gii țări. Organele colective de conducere din între
prinderi, organizațiile de partid să acționeze mai e- 
nergic pentru lichidarea lipsurilor relevate în con
ferință, pentru introducerea unei concepții noi, su
perioare, de organizare și desfășurare a producției, 
astfel incit să determine o creștere mai substanțială 
a productivității muncii. îmbunătățirea calității pro
duselor, să se asigure realizarea integrală a investi
țiilor și a sarcinilor la export. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a insistat asupra cerinței de a se lărgi 
și perfecționa activitatea de educație socialistă, re
volutionary, a tuturor oamenilor muncii, a tineretu
lui și a subliniat necesitatea amplificării și adinci- 
rii contactului permanent al organelor de partid și 
de stat cu masele, in vederea creșterii rolului aces
tora in conducerea întregii vieți economice, sociale 
și politice a județului.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Reafirmînd deplina aprobare și nețărmu
rita încredere față de înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și statului, 
conferința noastră a reliefat cu vie satis
facție că, pe baza fondurilor de investiții 
ce ne-au fost alocate, a intrării in funcțiune 
a noi capacități de producție, a creșterii 
productivității muncii, se va obține în acest 
an o producție industrială eu peste 10 mi
liarde Iei mai mare față de 1975. Pe 10 
luni, planul la producția globală industrială 
a fost depășit cu 17 400 tone benzine, peste 
6 500 tone polietilenă, 118 autoturisme de 
oraș, piese de schimb auto in valoare de 25 
milioane lei, produse electrotehnice în va
loare de 34 milioane Iei, confecții in valoa
re de 20.6 milioane lei, mobilă de 8 milioa
ne lei. în agricultură, planul de producție, 
ca și Cel de livrări la fondul de stat, a 
fost îndeplinit și depășit. Vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru a obține în acest 
cincinal o producție suplimentară de cel 
puțin două miliarde lei și a contribui astfel 
Ia realizarea programului suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale pe perioa
da 1976—1980, adoptat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.".

ARAD
• 3,2 miliarde lei producție supli
mentară • Efort de gîndire, de parti
cipare, de responsabilitate ® Răs
punderea de proprietar, producător 
și beneficiar: căutarea și valorifi
carea marilor posibilități existente

în spiritul exigenței partinice, al preocupării de 
a analiza succesele obținute ca o premisă a unei și 
mai intense activități de viitor, darea de seamă pre
zentată de tovarășul Andrei Cervencovici, prim se
cretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.. a scos 
în evidență atit realizările obținute în această parte 
a actualului cincinal, cît și — in spirit critic și auto
critic — o seamă de neimpliniri, de rezerve existente. 
S-a reliefat astfel că realizările — depășirea preve
derilor de plan pe cei doi ani în industrie cu 
aproape 1 miliard de lei față de cincinal, livrarea că
tre stat. în acest an, a 9 000 tone grîu peste cantitatea 
planificată — constituie rezultatele muncii unite a tu
turor locuitorilor județului, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. A fost subliniată recu
noștința arădenilor față de îndemnurile și indica
țiile prețioase date de secretarul general al partidu
lui cu diferite prilejuri, între care și importanta vizită 
de lucru efectuată la Arad în acest an.

O preocupare centrală a participanților la dezbateri 
a fost punerea in evidență a rezervelor și posibilită
ților existente pentru a se realiza, in 1980, o produc
ție industrială de fieste 20 miliarde lei, ceea ce va 

reprezenta un spor de 84,4 la sută față de anul 1975. 
Vorbitori ca Vasile Jurj, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de strunguri, Ioan Mari
nescu, directorul C.P.L. Arad, Aurelia Leucean, secre
tara comitetului de partid de la U.T.A., au demon
strat că îndeplinirea acestui angajament presupune 
folosirea superioară a capacităților de producție, mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație, prin extinderea 
mecanizării și automatizării, creșterea gradului de 
dotare cu scule, dispozitive și mecanisme care să spo
rească eficiența muncii și să asigure o calitate su
perioară a produselor, concomitent cu scurțarea pe
rioadelor de probe tehnologice la noile capacități 
productive, preocupare decisivă pentru punerea lor 
în funcțiune la termenele planificate. Tovarășii 
Traian Berbecaș, lăcătuș la întreprinderea de vagoa
ne, Constantin Cornea, directorul Combinatului de 
îngrășăminte chimice, și alți vorbitori au pus un ac
cent deosebit pe cerința examinării critice a situa
ției existente și a perspectivelor prin antrenarea unor 
Colective largi de specialiști la elaborarea de propu
neri concrete pentru creșterea sistematică a indicelui 
de folosire a mașinilor și utilajelor. Să fie sporită 
responsabilitatea tuturor persoanelor investite cu 
răspunderi, a fiecărui om al muncii, să se asigure 
la timp forța de muncă, inclusiv cea calificată, să 
se întărească disciplina, să fie revoluționată con
cepția de organizare a producției și a muncii, in 
așa fel incit să se determine profunde transformări 
în conștiința oamenilor, în atitudinea față de pro
ducție — au cerut majoritatea participanților la 
dezbateri.

Conferința a aprobat în unanimitate programul' 
de măsuri. Apelul către toți comuniștii, către toți cetă
țenii din județul Arad — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — precum și mandatul dele
gaților la Conferința Națională a partidului.

Luind cuvîntul în încheierea lucrărilor conferinței, 
tovarășul PAUL NICULESCU, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis tu
turor oamenilor muncii din județul Arad un călduros 
salut din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, salut pe care delegații la confe
rință l-au receptat cu vibrantă însuflețire. Sinteti- 
zînd principalele sarcini ce stau in fața oamenilor 
muncii in industrie și agricultură, in ridicarea nive
lului de trai, in știință și cultură, vorbitorul a relevat 
necesitatea valorificării mal depline a potențialului 
uman, a energiei și priceperii maselor largi de oa
meni ai muncii, insistînd asupra dezvoltării și adin- 
cirii democrației muncitorești. S-a accentuat in mod 
deosebit asupra necesității creșterii răspunderii și 
competenței adunărilor generale și consiliilor oame
nilor muncii, a celorlalte forme de exercitare a de
mocrației socialiste, pe baza muncii asidue, multila
terale, de transpunere în viață a Codului etic, de 
formare a omului nou, competent și responsabil con
structor al socialismului și comunismului.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R.. 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Pornind de la realizările dohindite in. pri
mii doi ani ai cincinalului, avind în vedere 
rezervele de creștere a producției indus
triale de care dispunem, contribuția ju
dețului nostru la realizarea Programului de 
dezvoltare suplimentară a economiei națio
nale in anii 1978—1980 se va ridica la 2,2 
miliarde lei. ajungîndu-se astfel, pe între
gul cincinal, la 3,2 miliarde Iei. concretizate 
în 1100 vagoane marfă echivalente, 480 
strunguri, mobilier în valoare, de 161 mili
oane lei, 13 milioane bucăți tricotaje, 24 000 
tone zahăr, 2 100 tone carne și altele. Co
muniștii județului nostru au dat mandat 
delegaților la Conferința Națională să asi
gure conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că toți locuitorii meleagurilor 
arădene sint ferm hotăriți să nu precupe
țească nici un efort pentru înfăptuirea e- 
xempiară a programului de dezvoltare eco
nomico-socială. să muncească cu pasiune, 
dăruire și înaltă răspundere patriotică pen
tru realizarea mărețelor sarcini ce vor fi 
stabilite la Conferința Națională".

BRAȘOV
• Pînă în 1980 — o producție su
plimentară de cel puțin 12,1 mili
arde lei • Realizarea exemplară a 
planului la producția fizică, in
vestiții, export • Ample acțiuni 
politico-educative pentru ridicarea 
conștiinței revoluționare a maselor

Din darea ds seamă prezentată de tovarășul Virgil 
Trofin, orim-secretar al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R.. s-au desprins pregnant rezultatele remarca
bile obținute de oameni muncii — români, maghiari 
si germani — in întîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului. în primii doi ani ai cincinalului s-au asi
gurat depășirea prevederilor planului la producția glo
bală industrială cu 2.5 miliarde lei. punerea in func
țiune. pînă in prezent, a 232 obiective economice și 
social-culturale mai importante, creșterea substanțială, 
în proporții cuprinse între 30 si 40 la sută, a pro
ducției agricole fată de media din cincinalul anterior. 
Bogată în date si fapte, analitică, pătrunsă de un 
profund spirit critic si autocritic, sugerînd soluții con
structive. darea de seamă s-a constituit intr-o temei
nică bază dc dezbateri pentru conferință. însistind 
asupra direcțiilor principale de acțiune în vederea 
înfăptuirii hotăririlor Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
a programului suplimentar de dezvoltare.

Pornind de la ponderea, rolul șl locul județului in 
ansamblul economiei tării, de la sarcinile si indica
țiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor do lucru efectuate pe aceste meleaguri, par
ticipant! la dezbateri — intre care : ing. Vasile Se- 
chel. director general al Centralei industriale de trac
toare si mașini agricole. Ion Burlacu. maistru, secre
tar al comitetului de partid de la întreprinderea de 
construcții industriale si montaj Brașov. Petre Diik, 
secretarul comitetului de partid din comuna Barman. 
Elisabeta Kajcsa. primarul comunei Tărlungeni. prof, 
dr. ing. Vasile Cimpeanu. secretarul comitetului de 
partid de la Universitatea Brașov — au relevat în
deosebi rezervele care trebuie puse in valoare, 
abordind asemenea obiective majore ca : îndeplini
rea exemplară a planului la producția fizică (recu
perarea, deci, a restanțelor la autocamioane, mo
toare electrice, ciment, unele produse ale industriei 
chimice ș.a.), înnoirea și modernizarea produselor, 
îmbunătățirea calității acestora, ridicarea eficienței 
economice, reșdizarâa integrală, în cele mai bune 
condiții, a producției pentru export și a contractelor 
de export. Maximă atenție au acordat vorbitorii 
sarcinilor deosebite ce revin județului, în înfăptui
rea programului de investiții în Industrie, agricul
tură și in celelalte domenii, în activitatea de orga
nizare și conducere superioară a agriculturii. Ei au 
apreciat drept pozitiv ajutorul pe care organele cen
trale l-au acordat județului în rezolvarea unor pro
bleme și le-au solicitat să amplifice acest ajutor in 
perioada care urmează. în mod deosebit s-a insistat 
asupra exercitării la un nivel mai înalt, de către 
toate consiliile oamenilor muncii, a atribuțiilor ma
jore ce le revin, asupra întăririi rolului organelor și 
organizațiilor de partid în conducerea activității po
litice, economice și sociale. A fost subliniată, tot
odată, cu pregnanță adeziunea deplină a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor muncii față de politica in
ternă și externă a partidului.

Conferința a adoptat programul de măsuri. Apelul 
către toți comuniștii, Către toți oamenii muncii din 
județ, precum și mandatul încredințat delegaților la 
Conferința Națională a partidului.

Transmitînd conferinței salutul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu — salut primit cu vibrantă însu
flețire, cu aplauze și ovații — tovarășul GHEORGHE 
OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. s-a referit. în lumina sarcinilor subli
niate de secretarul general al partidului, de recenta 
Plenară a Comitetului Central, Ia îndatoririle esen
țiale ce revin unităților productive din județul Bra
sov în actualul cincinal, la problemele principale ale 
înfăptuirii cerințelor revoluției tehnico-științifice, 
ale programului suplimentai de dezvoltare a econo
miei naționale. Apreciind că stă în puterea oame
nilor muncii din județ să-si îndeplinească tot mai 
bine sarcinile și angajamentele, vorbitorul a insistat 
asupra fructificării depline a valorosului potențial 
tehnic și uman, de gindire creatoare prin aportul 
tuturor, de la muncitor la director, asupra intensifi
cării acțiunilor politico-ideologice șl educative, prin 
activitatea de înaltă răspundere, de zi cu zi, în 
miezul vieții, a consiliilor oamenilor muncii, a orga

nelor și organizațiilor de partid, chemate să-și per
fecționeze în continuare stilul și metodele de muncă.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Puternic însuflețiți de hotăririle adoptate 
de congresele clasei muncitoare si țărănimii, 
care au avut loc in acest an, tie măsurile 
adoptate in urma recentelor consfătuiri de 
lucru de la C.C. al F.C.R., de sarcinile și 
îndrumările ce ni le-ati dat cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate în luna septembrie 
pe meleagurile Brașovului, oamenii muncii 
din județ vor face totul pentru a realiza 
pină la sfirșitul cincinalului o producție in
dustrială suplimentară de cel puțin 12,1 mi
liarde lei. Vom munci cu perseverentă pen
tru îndeplinirea in bune condiții a sarcinilor 
privind sporirea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție, înnoirea 
si modernizarea produselor si creșterea, pe 
această bază, a eficientei întregii activități 
economice. Manifestind intransigentă revo
luționară fată de neajunsurile existente, vom 
acționa cu hotărire pentru înfăptuirea e- 
xemplară a obiectivelor trasate industriei și 
agriculturii, investițiilor, sarcinilor din do
meniul științei, artei si culturii, ale celor
lalte sectoare de activitate, in vederea înde
plinirii prevederilor istorice ale Programului 
Partidului Comunist Român".

CARAS-SEVERIN
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• 3,3 miliarde lei producție supli
mentară pînă în 1980 ® Creșterea 
productivității, ridicarea calității și 
sporirea eficienței economice ® Pre
ocupări intense pentru înfăptuirea

normelor eticii și echității
Darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae 

Biișui, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a constituit o amplă analiză a rezultatelor 
obținute de comuniști, de toți oamenii muncii de pe 
aceste plaiuri — români, germani, maghiari și de 
alte naționalități — în îndeplinirea sarcinilor ce re
vin județului din actualul plan cincinal. Astfel, pe 
perioada celor 22 de luni care au trecut s-a realizat 
o producție suplimentară în valoare de circa 451 mi
lioane lei — peste 90 la sută 1 din această depășire 
obținîndu-se pe seama creșterii productivității mun
cii ; indicele de Utilizare a mașinilor a sporit de la 
81 la sută, cit era la începutul anului, la 86,2 la sută, 
eficiența economică a crescut continuu. Totodată, s-a 
insistat asupra unor deficiențe care se mai fac sim
țite in activitatea economică și politico-educativă, 
asupra măsurilor ce se cer întreprinse pentru lichi
darea lor. pentru Îmbunătățirea de ansamblu a mun
cii spre a răspunde exigențelor actuale.

Dezbaterile, caracterizate prlntr-un profund spirit 
de lucru, au prilejuit un șir de propuneri concrete 
privind îmbunătățirea muncii in toate domeniile de 
activitate. în cuvîntul lor. tovarășii Alexiu IOdea. 
secretarul comitetului de partid de la întreprinderea 
de construcții de mașini Reșița, Gheorghe Damian, 
secretar aî Comitetului orășenesc de partid Moldova 
Nouă, Ana Wille, muncitoare la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Caransebeș, Antonică Dijmărescu, 
directorul întreprinderii „Oțelul roșu", au abordat o 
serie largă de probleme ale activității din industrie, 
punînd accentul principal pe folosirea intensivă a 
capacităților de producție și aplicarea fermă a pro
gramelor de creștere a productivității muncii in sco
pul îmbunătățirii substanțiale a eficienței economice. 
Ocupindu-se de problemele realizării investițiilor, 
alți vorbitori, printre care Ion Toma, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinderea județeană 
de cdnstrucții-montaj. Aurel Lascu, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Reșița, s-au refe
rit la măsurile energice ce trebuie luate pentru 
recuperarea rapidă a restanțelor la un șir de lu
crări, pentru intensificarea montajului utilajelor 
tehnologice aflate pe .șantiere, pentru punerea in 
funcțiune a tuturor obiectivelor cu termene în acest 
an și, totodată, pentru buna pregătire a investițiilor 
din anul viitor. Abordind problemele prioritare care 
revin organelor și organizațiilor de partid in lumina 
exigențelor formulate de secretarul general al parti
dului la consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din septembrie, participanții la dezbateri, printre 
care Dănilă Pirvu, secretarul comitetului de partid 
de la Combinatul siderurgic Reșița. Ilie Stanoevici, 
președintele C.A.P. Moldova Veche, au exprimat 
hotărîrea organelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești de a ridica nivelul calitativ și efi
ciența activității de educație, îndeosebi in rindurile 
tinerei generații — in spiritul normelor eticii și 
echității socialiste.

împreună cu programul de măsuri, conferința a 
adoptat Apelul adresat tuturor cetățenilor județului, 
precum și mandatul delegaților la Conferința Națio
nală a partidului.

După ce a transmis salutul călduros al secretaru
lui general al partidului — salut primit cu aplauze 
însuflețite —tovarășul VASILE PATILINEȚ,. mem
bru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a expus problemele care trebuie să se afle 
pe primul plan al preocupărilor, subliniind necesita
tea ca eforturile acestora să se concentreze in di
recția perfecționării organizării producției și a mun
cii, folosirii cu indici superiori a capacităților pro
ductive, înlăturării râmînerilor în urmă la investiții, 
creșterii participării județului la producția destinată 
exportului, combaterii oricăror fenomene de indisci
plină și risipă. în continuare, vorbitorul a subliniat 
imperativul realizării exemplare a programelor jude
țene de dezvoltare a agriculturii, cu deosebire a ce
lor privind zootehnia și pomicultura. Evidențiind 
atenția care trebuie să se acorde creșterii eficienței 
activității politico-educative, vorbitorul a arătat că 
de sporirea capacității ei de mobilizare depinde 
nemijlocit formarea unor ferme convingeri comu
niste.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Întruniți in conferința extraordinară a 
organizației județene de partid, repre
zentanții celor aproape 50 000 de co
muniști din Caraș-Severin dau o înal
tă apreciere activității rodnice depuse 
de dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general. Ne angajăm să 
realizăm pe perioada 1976—1980, peste sar
cinile ce revin județului, o producție 
globală industrială in valoare de 3,3 mili
arde lei, in cea mai mare parte pe seama 
creșterii productivității muncii. Sinteni 
hotăriți să întimpinăm Conferința Națio
nală a partidului cu noi succese in toate 
domeniile pentru a raporta marelui forum 
ai comuniștilor din patria noastră îndepli
nirea inainte <Ie termen a angajamentelor 
asumate de organizația județeană de partid 
pe anul in curs, ceea ce se va concretiza in 
17 000 tone cărbune brut. 18 000 tone cocs 
metalurgic, 26 000 tone fontă, 12 000 tone 
oțel aliat, 6 motoare diesel cu diverse pu
teri, 3 MW motoare electrice mari, 2 600 
me cherestea rășinoase, 100 000 mp plăci 
aglomerate din lemn și alte produse peste 
sarcinile de plan".

CLUJ
• Avans substanțial în realiza
rea sarcinilor producției industriale
• Planul de investiții pe 10 luni 
îndeplinit cu 104,3 la sută • Spi
rit militant, revoluționar în întreaga 
activitate politico-ideologică și

cultural-educativă
înalta responsabilitate partinică, profunzimea ana

lizei, spiritul critic și autocritic au caracterizat, de la 
un capăt la altul, lucrările conferinței extraordinare 
a organizației județene de partid Cluj, reflectindu-se 
în mod pregnant in darea de seamă, prezentată de 
prlmul-secretar al comitetului județean de partid. 
Ștefan Mocuța. Pornind de la succesele obținute in 

îndeplinirea sarcinilor cincinalului — planul produc
ției globale industriale pe 11 luni a fost îndeplinit cu 
un avans de 19 zile, asigurindu-se totodată o creș
tere simțitoare a productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție, iar în agricultură producțiile 
medii obținute la principalele culturi depășesc sim
țitor nivelurile realizate anul trecut — darea de sea
mă a scos în evidență posibilitățile care există in 
județ pentru depășirea substanțială a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate, a stăruit asupra 
căilor și mijloacelor de acțiune pentru transformarea 
acestor posibilități în realitate.

Aceste probleme iau fost reluate și adîncite în ca
drul dezbaterilor, numeroși vorbitori, printre care : 
Constantin Crișan, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Cluj-Napoca. loan Negrea, directo
rul întreprinderii „Carbochim", Neculae Preda, se
cretarul comitetului de partid de la „Industria sir- 
mei“-Cîmpia Turzii, Remus Chiorean, director gene
ral al direcției agricole județene, Dee Moise, pre
ședintele C.A.P. Luncani. făcind propuneri concrete 
privind ridicarea calitativă a activității in industrie si 
agricultură, eliminarea aspectelor de risipă, pregăti
rea in condiții optime a producției anului viitor. S-a 
propus, între altele, ca organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii să îmbunătățească programele 
elaborate pentru depășirea prevederilor cincinalului. 
Rezultatele bune obținute in domeniul investițiilor
— planul pe 10 luni a fost realizat in proporție de 
104,3 la sută pe ansamblu și 101 la sulă la construc- 
ții-montaj — nu trebuie să ducă la trecerea cu ve
derea a lipsurilor incă existente. Vorbitori ca Ionel 
Vlad, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", Aurelia 
Stan, studentă la Institutul politehnic, ău subliniat 
răspunderile ce revin școlii pentru formarea unor ca
dre cu o pregătire multilaterală.

De o amplă și aprofundată tratare s-au bucurat în 
conferință — prin intervențiile unor participanți ca 
Letay Lajos. redactor-șef al revistei „Utunk", D. R. 
Popescu, redactor șef al revistei „’Tribuna", Maria 
Horvath, director al Teatrului maghiar de stat, 
Dancsuly Andrei, președintele consiliului jude
țean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară
— multiplele aspecte ale activității politico-ideologice 
și cultural-educative, sublinii.ndu-se necesitatea le
gării mai strînse a acesteia de realitățile vieții, a 
întăririi caracterului ei militant.

Programul de măsuri adoptat de conferință, Apelul 
adresat cetățenilor județului, mandatul încredințat 
delegaților la Conferința Națională au dat o vie ex
presie adeziunii comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari si de alte naționalități
— față de politica internă și externă a partidului, 

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul
MANEA MANESCU, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a transmis un căl
duros salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Apreciind spiritul partinic, militant, exigența comu
nistă ce au caracterizat lucrările conferinței, vor
bitorul a înfățișat un amplu tablou al realizărilor 
obținute ih primii doi ani ai cincinalului, eviden
țiind contribuția importantă a oamenilor muncii de 
pe meleagurile clujene. Pornind de la marile obiec
tive ale planului cincinal, de la prevederile progra
mului suplimentar de dezvoltare economică pe peri
oada 1976—1980. vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
sarcinile specifice care revin in această privință 
organizațiilor de partid, oamenilor muncii, accentu- 
ind in mod deosebit asupra necesității folosirii inte
grale a potențialului productiv, utilizării superioare 
a materiilor prime, materialelor și resurselor ener
getice. îmbunătățirii substanțiale a indicilor de 
eficiență și calitate ai fondurilor fixe, realizării in
tegrale a planului de export, pregătirii in bune con
diții a execuției noilor obiective de investiții. Tot
odată, vorbitorul a subliniat însemnătatea valorifi
cării plenare a puternicului potențial de cercetare 
științifică șl a capacității de creație a prestigiosului 
detașament de oameni de știință și cultură de care 
dispune județul Cluj.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm, mult stimate tovarășe secre
tar general, eă oamenii muncii din industrie 
au indeplinit planul producției globale pe 
10 luni în proporție de 106,1 la sută, cu o 
depășire de 1 miliard 208 milioane lei. Vă 
raportăm, de asemenea, cu bucurie, că in 
cursul zilei de ieri oamenii muncii din in
dustrie și-au indeplinit planul producției 
globale pe II luni cu un avans de 19 zile, 
iar nivelul planificat al productivității 
muncii a fost depășit cu 3,9 la sută. Lucră
torii ogoarelor au obținut in acest an recol
te mai bogate decît în anii precedcnți. Pla
nul de investiții pe cele 10 luni a fost rea
lizat în proporție de 104,3 la sută pe an
samblu și dc 101 Ia sută la construcții-mon- 
taj. însuflețiți de Programul suplimentar 
dc creștere și dezvoltare economică, de mă
surile adoptate de partid pentru creșterea 
mai accelerată a nivelului de trai, oa
menii muncii din județul Cluj — români, 
maghiari și de alte naționalități — uniți in 
cuget și acțiune, vă încredințează, mult sti
mate tovarășe secretar general, că vor pune 
întreaga lor capacitate creatoare in slujba 
înfăptuirii Programului partidului".

CONSTANTA
R_______

• Contribuția la realizarea progra
mului suplimentar: o producție in
dustrială de peste 3 miliarde
• Obiectiv central al muncii educa
tive — dezvoltarea atitudinii înaintate 
în producție și societate ® Litoralul

— gazdă mereu mai ospitalieră
înfățișind concis și dens rezultatele activității or

ganelor și organizațiilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii din județ, darea de seamă, prezentată 
de tovarășul Ion Tudor, prim-secretar al Comite
tului județean Constanta al P.C.R., a imprimat con
ferinței un profund caracter de lucru, un ton com
bativ. un autentic spirit de exigentă si responsabili
tate comunistă, preluate si amplificate de participanții 
Ia dezbateri. Eforturile creatoare ale oamenilor mun
cii constânțeni se reflectă in creșterea producției 
globale industriale — cu peste 4 miliarde lei mai mare 
față de anul 1974 — in asimilarea mineralierelor de 
55 000 tdw și a petrolierului de 150 000 tdw. înce
perea forajului marin. Se află în plină construcție 
mari obiective de investiții: canalul Dunărea-Marea 
Neagră, platforma petrochimică Midia. S-a subliniat 
necesitatea ca litoralul să fie o gazdă mereu mai 
ospitalieră pentru turiștii din țară și de peste hotare.

în cadrul dezbaterilor, un număr de vorbitori. între 
care Gheorghe Trandafir, prim-secretar ai Comite
tului municipal de partid Constanta. Ștefan Panait, 
secretar al comitetului de partid de la Șantierul na
val Constanta. Olga Borda. directoarea întreprinderii 
de morărit și panificație Constanta. Ion Mușat. pre
ședintele C.A.P. Pecineaga, Ion Baicu. director ge
neral al Centralei canalului Dunărea-Marea Neagră, 
Aurelia Stanciu. secretar al organizației de partid 
de la liceul „Mihai Eminescu". si alții au analizat, 
în spirit critic si autocritic, numeroase aspecte vizind 
creșterea producției și productivității muncii, reali
zarea planului la toți indicatorii, extinderea progre
sului tehnic, reducerea cheltuielilor materiale și uti
lizarea deplină, cu eficientă sporită, a fondurilor fixe. 
Referindu-se la amplul program de investiții din ju
dețul Constanta, vorbitorii au propus măsuri con
crete pentru realizarea și punerea în funcțiune la 
termen a noilor capacități de producție, recuperarea 
restantelor de pe unele șantiere, accelerarea lucră
rilor de montai, formarea din timp a cadrelor de 
muncitori și tehnicieni pentru noile obiective.

Participanții la dezbateri au acordat o deosebită 
atentie problemelor dezvoltării și modernizării agri
culturii. analizînd cu exigentă rezultatele obținute 
Si insistînd asupra necesități) de a se gospodări 
mai bine fondul funciar, de a se înlătura neajunsu
rile semnalate în exploatarea sistemelor de irigații, 
in vederea obținerii unor recolte sporite la toate 
culturile. S-au făcut propuneri concrete pentru creș
terea si asigurarea efectivelor de animale, care să 
ducă la sporirea mai rapidă a producției zootehnice 
și a eficienței economice a acestui sector. Vorbitorii 
s-au referit apoi la sarcinile organelor și organiza
țiilor de partid privind instaurarea in toate colecti
vele a unui climat tovărășesc de muncă, de ordine 
și disciplină, întărirea exigenței în îndeplinirea sar
cinilor fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, 
cît și adîncirea democrației de partid și a democra
ției muncitorești, educarea în spirit socialist a tine
retului, a tuturor membrilor societății.

Au fost adoptate programul de măsuri șl Apelul 
conferinței către toți comuniștii, către toți oamenii 
muncii din județul Constanța, precum și mandatul 
încredințat delegaților la Conferința Națională a 
partidului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
CONSTANTIN DASCALESCU, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a transmis conferinței un cald salut 
din partea conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Apreciind spiritul 
profund responsabil, de exigență comunistă în care 
s-au desfășurat dezbaterile, vorbitorul a subliniat că 
prefacerile structurale pe aceste meleaguri constituie 
o puternică expresie a justeții politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor județelor tării, in
sistînd, totodată, asupra necesității de a se depune 
eforturi stăruitoare pentru perfectionarea stilului și 
metodelor de muncă ale. organizațiilor de partid, ale 
consiliilor populare, de a se generaliza experiența 
înaintată în munca de conducere, în activitatea pro
ductivă. Sint condiții hotărîtoare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor complexe ale actualului cin
cinal. pentru înfăptuirea măsurilor da creștere su
plimentară a producției și ridicarea eficienței in în
treaga activitate economico-socială. în formarea con
științei socialiste a oamenilor muncii.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Actionind cu hotărire pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al Xl-lea al partidului, a pre- 

, tioaselor indicații ce ni le-ati dat, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor dc lucru în județul 
nostru, în primii doi ani ai actualului cin
cinal ani realizat o producție globală in
dustrială suplimentară în valoare de peste 
un miliard lei. Situind în mod neabătut in 
centrul preocupărilor noastre realizarea 
mărețului program de investiții, am execu
tat lucrări în valoare de aproape 25 miliar
de lei. în agricultură vom acționa cu mai 
multă fermitate — așa cum ne-ați indicat 
— pentru folosirea mai bună a bazei teh- 
nico-materiale și sporire,a substanțială a 
producției. Sintem hotăriți ca. pe temeiul 
perfecționării continue a activității orga
nelor și organizațiilor de partid, să reali
zăm sarcinile ce ne revin din programul 
suplimentar de dezvoltare economico-so
cială a tării și să contribuim Ia înfăp
tuirea acestuia cu o producție peste plan 
in valoare de cel puțin 3 miliarde lei".

DÎMBOVIȚA
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• Producție suplimentară pe cin
cinal — cît întreaga producție in
dustrială în anul constituirii jude
țului • Planul pe primele zece luni 
— depășit cu 458 milioane lei • Per
fecționarea morală a omului nou 

în spiritul Codului etic
Cifrele concise și elocvente conținute în darea de 

seamă prezentată la conferința județeană de partid 
de tovarășul Florea Ristache. prim-secretar al comi
tetului județean de partid, înfățișau tabloul unui județ 
în plin și impetuos avint economico-social. Prezentind 
acest sugestiv bilanț, vorbitorul a subliniat necesita
tea unor măsuri concrete privind îndeplinirea de că
tre toate unitățile industriale ale județului a indica
torilor de productie-marfă și fizică, folosirea cu un 
randament mai inalt a mașinilor, creșterea volumului 
de producție la mia de lei fonduri fixe, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, perfec
ționarea conducerii producției, folosirea din plin a ca
drului organizatoric creat pentru manifestarea ple
nară a democrației muncitorești. Un accent deosebit 
s-a pus in darea de seamă pe întărirea activității 
educative de modelare a unui tineret dăruit nobi
lului ideal al înfloririi patriei noastre socialiste.

In cuvîntul lor. numeroșii participanți la dezbateri, 
printre care Ion Frățilă, prim-secretar al Comitetului 
municipal Tlrgoviște al P.C.R.. Remus Moraru, secre
tarul comitetului de partid de la schela petroliferă 
Moreni. Elena Dan. țesătoare la întreprinderea „Bu- 
cegi“-Pucioasa, Vasile Mina, directorul I.A.S. Cornă- 
țelu. Dan Constantin, directorul Combinatului, de 
oțeluri speciale Tirgoviște, Aurica Păduroiu, pre
ședinta cooperativei agricole de producție Comi- 
șani'. au relevat marile posibilități materiale și umane 
de care dispune județul pentru realizarea exemplară 
și depășirea sarcinilor de dezvoltare trasate de Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. Vertiginosul progres al 
județului, mai ales in ce privește ramurile de virf 
ale industriei, metalurgia otelurilor aliate și înalt 
aliate, construcțiile de mașini, energia electrică — au 
subliniat vorbitorii — impune înalte exigente față da 
fiecare comunist, de fiecare om al muncii in parte, 
în lumina documenteior recentei plenare a C.C. al 
P.C.R.. a cuvintărllor rostite recent de secretarul ge
neral al partidului, ei au analizat cu competentă 
posibilitățile de care dispun colectivele muncitorești 
pentru creșterea productivității muncii, sporirea indi
celui de folosire a capacităților, îmbunătățirea carac
teristicilor tehnico-functionale ale produselor, redu
cerea costurilor de producție. îndeosebi a cheltuielilor 
materiale, in vederea îndeplinirii angajamentului de 
a da in acest cincinal o producție globală industrială 
în afară de prevederile planului de peste 3 miliarde 
Iei. multi vorbitori ținind să releve că in anul 1968. 
cind s-a format județul, producția industrială globală 
reprezenta aceeași cifră. Totodată vorbitorii s-au an
gajat ca, urmind îndemnul secretarului general al 
partidului, să întărească prin exemplul lor și mai 
mult rolul conducător al partidului în-toate ramurile 
de activitate, să intensifice munca de perfecționare 
a omului nou, in spiritul Codului etic și exigențelor 
muncitorești, revoluționare.

Conferința a adoptat apoi programul de măsuri. 
Apelul către toți comuniștii și locuitorii județului și 
a încredințat mandatul delegaților care ii vor repre
zenta la Conferința Națională a partidului.

în încheierea dezbaterilor 'a luat cuvintul tovarășul 
ION IONIȚA, membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care a transmis conferinței un 
salut călduros din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Relevînd marile transformări revoluțio
nare petrecute pe meleagurile dimbovițene — rod al 
politicii clarvăzătoare a partidului de repartizare ra
țională și echitabilă a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al țării — vorbitorul a apreciat înal
ta responsabilitate si exigență comunistă ce a carac
terizat dezbaterile și a făcut o serie de recomandări 
în legătură cu gospodărirea. investițiilor, necesitatea 
recuperării tuturor rămînerilor în urmă în ce pri
vește produciia-marfă și producția fizică, a concen
trării tuturor eforturilor pentru realizarea de pro
ducții suplimentare, îmbunătățirea calității produse
lor. pe măsura marilor resurse ale județului. Orga
nizațiile de partid, toți comuniștii, a subliniat vorbi
torul, trebuie să-și intensifice activitatea politico- 
educativă, mai ales în rindurile tineretului, pentru 
formarea omului nou, constructor conștient și bene
ficiar al socialismului și comunismului.

Din telegrama adresată de participanții la 
conferință C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Sporul produc
ției industriale globale, in ultimii doi ani, 
față de nivelurile planificate, a fost de peste 
550 milioane lei, din care numai in primele 
10 luni ale acestui an — de 458 milioane lei, 
realizîndu-se in felul acesta angajamentul 
asumat eu două luni mai devreme. Aproape 
85 la sută din acest spor s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii. în acest 
an, industria județului a livrat suplimentar 
35 milioane kWh energie electrică, 22 000 
tone de cărbune, 8 000 tone laminate finite 
pline de otel, 24 000 tone de ciment, 180 000 
mp plăci din azbociment. 310 000 mp țesă
turi, 2 700 frigidere, preeum și alte însem
nate cantități de produse industriale. Pre
vederile planului la export pe primele III 
luni ale acestui an au fost îndeplinite și 
depășite, beneficiarii externi primind supli
mentar din județul Dîmbovița mărfuri în 
valoare de 54,3 milioane lei-valută. în ac
tualul cincinal, comuniștii, oamenii muncii 
din județul Dîmbovița se angajează să reali
zeze peste prevederile planului o producție 
globală Industrială de peste 3 miliarde de 
lei".
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probleme legate de necesitatea tre
cerii la folosirea energiei solare, 
a apelor termale — chiar în jurul 
Capitaleî există asemenea ape ne
folosite — precum și a altor surse 
de energie.

Există, într-adevăr, programe în 
acest domeniu, dar trebuie să spu
nem deschis că se acționează cu 
destulă încetineală pentru aplica
rea lor. Trebuie să ne preocupăm 
mult mai serios de găsirea unor 
soluții eficiente în acest domeniu.

Sînt necesare noi măsuri pentru 
mai buna organizare a muncii • și 
producției, pentru creșterea califi
cării personalului muncitor, pentru 
mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție in vederea 
creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii. Să nu ne mulțumim 
cu ceea ce am realizat . în direcția 
creșterii productivității muncii, cu 
depășirea obținută față de sarcini
le trasate de Congresul al XI-lea.

O preocupare permanentă tre
buie să fie reducerea cheltuielilor 
materiale și de producție, crește
rea mai susținută a eficienței eco
nomice. Trebuie să spunem des
chis, cheltuielile materiale, cheltu
ielile de producție sînt încă mari. 
Printr-o activitate mai bine orga
nizată, mai plină de răspundere, 
am putea reduce ușor aceste chel
tuieli cu 5—6 la sută. Fiecare 
procent de reducere a chel
tuielilor materiale reprezintă 
cîteva miliarde de lei, peste 6 mi
liarde lei anul acesta — și tot mai 
mult în viitor. Aceasta înseamnă 
un plus de venit național, noi po
sibilități de dezvoltare a țării, de 
creștere a nivelului de trai al ma
selor largi populare. în programul 
de măsuri ce va fi supus Confe
rinței Naționale sînt prevăzute sar
cini mari în această privință. Tre
buie să ajungem, pînă în 1980, la 
creșterea producției la mia de 
lei fonduri fixe, la cel puțin 1 200 
lei. Și în această privință organi
zația de partid a Capitalei, ținînd 
seama de ponderea Bucureștiului 
în economia națională, are un rol 
important. Ea va trebui să se an
gajeze cu toate forțele în soluțio
narea acestor probleme de impor
tanță fundamentală pentru dezvol
tarea patriei noastre.

Deși în Capitală se pare că acti
vitatea de comerț exterior s-a des
fășurat bine — ș-a realizat planul 
de export cu o anumită depășire
— trebuie spus că, în acest dome
niu, lucrurile nu sînt încă mulțu
mitoare. Există anumite rămîneri 
în urmă și Capitala — cu pon
derea ei în producția industrială
— poate și trebuie să realizeze mai 
mult atît la export, cît și în ce 
privește reducerea importurilor, 
îndeosebi pe valută liberă.

Una din problemele deosebit de 
importante asupra căreia trebuie 
să fie concentrate în viitor efor
turile este realizarea investițiilor 
industriale, darea la timp în pro
ducție a noilor capacități, atinge
rea in cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați. Capitala are 
răspunderea nu numai pentru in
vestițiile proprii. Aici se realizează 
cea mai mare parte a utilajelor 
pentru chimie și metalurgie, com- 
presoare, motoare și alte utilaje de 
mare complexitate și înaltă tehni
citate. Orice întârziere în realizarea 
și livrarea la timp a acestor pro
duse duce la întârzieri în realizarea 
investițiilor de către alte județe, 
întreprinderi și ministere, înseam
nă daune importante pentru întrea
ga economie națională.

Nu doresc să intru în amănunte, 
dar chiar tovarășii de la „Grivița 
roșie" care ne-au spus că au dat 
peste plan multe tone de uti
laj, nu au livrat toate utilajele 
de care era condiționată punerea 
în producție a unor instalații și 
complexe industriale foarte mari. 
Deci nu numai tonajul trebuie ur
mărit, ci realizarea întregii produc
ții în raport cu contractele, cu gra

ficele de montaj. Numai dacă toate 
utilajele sînt livrate la timp pu
tem considera planul îndeplinit în 
bune condiții.

Aș dori să exprim speranța că 
organizația de partid a Capitalei, 
sectoarele de partid, organizațiile 
de partid, colectivele de oameni ai 
muncii vor lua toate măsurile pen
tru a evita în anul viitor neajun
surile din acest an, pentru a reali
za planul în cele mai bune con
diții, la timp și de bună calitate.

în domeniul investițiilor, atrag 
în mod deosebit atenția asupra ră- 
mînerii în urmă în construcția de 
locuințe.. Primesc zilnic multe scri
sori din Capitală în care se solicita 
locuințe. în același timp, din pla
nul prevăzut pentru acest an nu 
se vor realiza aproape 8 000 de lo
cuințe. Este adevărat, 5 000 din 
acestea au fost suplimentate după 
cutremur, dar ele au fost date în 
execuție unităților militare; au 
mai venit în ajutor și unele orga
nizații de construcții din alte ju
dețe. Consiliul popular, organiza
țiile de construcții din Capitală, 
organizațiile de partid din aceste 
unități nu au făcut totul pentru a 
realiza programul — este drept 
foarte mare — pentru satisfacerea 
cerințelor oamenilor muncii din 
Capitală.

înțeleg că a fost o situație deo
sebită în acest an determinată de 
distrugerile mari suferite de lo
cuințele și alte edificii social-cul- 
turale și industriale din Capitală, 
că a trebuit să se depună o activi
tate intensă pentru redarea lor în 
folosință. Aș dori să remarc cu 
satisfacție că, în ciuda unor greu
tăți manifestate la un moment dat, 
pe ansamblu activitatea de redare 
în folosință a locuințelor, a clă
dirilor social-culturale, a așeză
mintelor de sănătate, a întreprin
derilor industriale din Capitală 
s-a desfășurat în bune condiții; 
sîntem aproape de a încheia darea 
în folosihță a locuințelor care au 
avut de suferit. Aceasta a cerut 
eforturi mari și aș dori să exprim 
mulțumirile mele tuturor celor 
care au desfășurat o activitate sus
ținută pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului. (Aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Este necesar însă să fie luate 
toate măsurile pentru ca în anul 
viitor să se realizeze în întregime 
programul de construcții de lo
cuințe, inclusiv restanțele din 
acest an. Am stabilit, împreună cu 
Ministerul Materialelor de Con
strucții, realizarea într-un timp 
scurt a 10 unități de prefabricate 
în Capitală, care urmează să intre 
în producție anul viitor — ceea 
ce va ușura realizarea acestei sar
cini mari. Pe lingă aceasta, sînt 
necesare măsuri hotărâte din par
tea organizațiilor de partid, inclu
siv din întreprinderi, a colective
lor de oameni ai muncii, care sînt 
beneficiarii direcți ai acestor lo
cuințe, pentru ca anul viitor să 
putem realiza aproape 50 000 de 
apartamente. Este un efort serios, 
dar eu am convingerea că este pe 
măsura organizației de partid și a 
oamenilor muncii din București. 
(Aplauze puternice).

Totodată, este necesar să acor
dăm atenție realizării lucrărilor de 
sistematizare, . lucrărilor edilitare, 
refacerii Capitalei, astfel îneît, în 
cițiva ani, ea să devină mai moder
nă, mai frumoasă, să asigure con
diții tot mai bune de viață locuito
rilor ei. (Aplauze puternice).

Pentru a nu mai reveni, doresc 
să atrag atenția și asupra, proble
melor bunei gospodăriri a munici
piului. asupra măsurilor pentru 
aprovizionarea oamenilor muncii 
cu tot ce este necesar, asupra dez
voltării serviciilor în așa fel îneît 
să se asigure îndeplinirea tuturor 
prevederilor stabilite de partid, de 
Comitetul Central în acest dome
niu. Comitetul municipal, comite
tele de sectoare, consiliile popu

lare trebuie să acționeze cu mai 
multă fermitate, să se consulte 
permanent cu masele de oameni ai 
muncii, să asigure ca viața cetățe
nilor Capitalei patriei noastre să 
devină tot mai bună, ca necesități
le să poată fi satisfăcute la un ni
vel tot mai înalt, ținînd sea
ma că ceea ce am stabilit prin 
planul de stat asigură baza ma
terială necesară. Totul depinde 
acum de felul cum veți munci. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
în cadrul măsurilor de perfecțio

nare a conducerii tuturor sectoa
relor economico-sociale, un rol im
portant îl au consiliile oamenilor 
muncii și adunările generale — 
organe colective de conducere. 
Prin noile măsuri stabilite privind 
creșterea numărului muncitorilor 
în consiliile oamenilor muncii și în 
alte organisme, precum și sporirea 
atribuțiilor acestora dorim să asi
gurăm o participare mai activă a 
clasei muncitoare, a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii la 
conducerea întregii activități eco
nomice și sociale, a întregii noas
tre societăți. în acest sens trebuie 
înțeleasă și desemnarea secretaru
lui organizației de partid din între
prindere ca președinte al consiliu
lui oamenilor muncii. Dorim ca 
aceasta să se reflecte atât în creș
terea răspunderii organizației de 
partid în conducerea activității în
treprinderii, cît și în mai buna or
ganizare a activității consiliilor 
oamenilor muncii, în întărirea con
trolului muncitoresc și a participă
rii maselor largi de oameni ai 
muncii Ia desfășurarea vieții eco
nomico-sociale. în acest sens tre
buie înțeles și faptul că, oda
tă cu creșterea răspunderii or
ganismelor colective de muncă, 
creăm și condițiile, pe plan na
țional, în vederea dezvoltării con
tinue a democrației socialiste
— factor esențial pentru pro
gresul general al țării noastre, 
pentru înfăptuirea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Totodată, se impune să acordăm 
o atenție mai măre afirmării în 
practică a principiilor eticii și 
echității socialiste, creșterii rolului 
și influenței fiecărui colectiv de 
muncă asupra felului în care 
membrii săi își desfășoară activita
tea de producție, își organizează 
viața. Așa cum am mai spus și în 
alte împrejurări, trebuie să facem 
totul pentru ca fiecare unitate e- 
conomico-socială 'să devină o mare 
familie a oamenilor muncii, o ci
tadelă — dacă se poate spune așa
— în care să se trăiască după 
normele și principiile socialiste si 
comuniste, în care toți membrii 
colectivității să poarte răspunde
rea deplină atît pentru bunul mers 
al producției, cît și pentru con
dițiile de muncă și de viață 
create, pentru activitatea politico- 
educativă. pentru comportarea 
exemplară a tuturor oamenilor 
muncii. în nici o întreprindere sau 
unitate economico-socială să nu-si 
găsească locul oameni care, prin 
activitatea lor, compromit colecti
vul din care fac parte. Am însă în 
vedere în această privință nece
sitatea desfășurării unei intense 
munci de educare, a sprijinirii tu
turor pentru a se încadra în mod 
corespunzător în viața colectivu
lui respectiv. (Aplauze puternice).

în acest cadru se înscriu și mă
surile cu privire la sancționarea 
și pedepsirea celor ce încalcă legile 
țării și normele.de conviețuire so
cială, precum și de executare prin 
muncă a sancțiunilor în cazul unor 
abateri de mai mică importanță. 
Aici își găsește locul și activitatea e- 
ducativă de prevenire a diferitelor 
abateri și încălcări. Toate aceste 
măsuri urmează să fie supuse dez
baterii Conferinței Naționale, apoi 
dezbaterii publice, far apoi șă ca
pete putere de lege pentru a ne or
ganiza activitatea în conformitate 
cu ceea ce vom stabili. Se im

pune, subliniez încă o dată, o 
preocupare mult mai serioasă pen
tru educarea și dezvoltarea con
științei noi, socialiste a oamenilor 
muncii, a tineretului, pentru for
marea spiritului nou, revoluționar, 
a dragostei față de patrie, față de 
avutul obștesc, față de cuceririle 
revoluționare, astfel ca fiecare ce
tățean să fie gata, în orice îm
prejurări, să-și îndeplinească e- 
xemplar îndatoririle, în muncă, în 
viață și, dacă va fi nevoie, în apă
rarea patriei. (Aplauze puternice).

Fără îndoială că aceste măsuri 
vor exercita o influență puternică 
asupra dezvoltării viitoare a oa
menilor, a societății. Dorim ca 
principiile umanismului revoluțio
nar să se afirme cit mai puternic 
în toate domeniile, în întreaga 
noastră viață. Trebuie să facem 
totul pentru a împiedica pe oa
meni, pe tineri să comită abateri, 
încălcări ale legilor. Aceasta con
stituie una din îndatoririle de 
onoare ale fiecărei organizații de 
partid, ale fiecărui comunist, ale 
fiecărui colectiv de muncă.

Trebuie să fie însă clar că, 
acționînd în spiritul umanismului 
revoluționar, preocupîndu-ne de 
educarea fiecărui om, nu putem 
admite nimănui să nesocotească 
legile și normele de conviețuire 
socială. Măsurile pe care le gîn- 
dim au în vedere obligația colec
tivelor de oameni ai muncii să-și 
asume răspunderea față de cei 
care comit încălcări și abateri : 
dar. în același timp, cei care vor 
continua să nesocotească legile și 
normele de conviețuire, care nu 
vor ține seama de sfatul și ajutorul 
colectivelor din care fac parte, care 
vor încălca legile și vor comite a- 
băteri grave vor suferi consecințe
le comportării lor. Legile noastre 
vor fi aplicate cu toată fermitatea! 
(Aplauze puternice).

Este adevărat că, după publi
carea hotărârilor Comitetului Cen
tral, unii au înțeles că acum vor 
da mai puțin socoteală de ceea ce 
fac, iar unele organe de stat — 
mă refer la miliție, la secu
ritate, la consiliile populare — 
au considerat că trebuie să închidă 
ochii, să fie mai puțin vigilente 
față de diferite manifestări antiso
ciale. Cei care au crezut că acum 
nu vor mai trebui să dea socoteală 
de ceea ce fac au greșit, cum au 
greșit, foarte mult, organele noas
tre de stat care nu au înțeles că 
măsurile stabilite le cer o vigilență 
sporită și o activitate mai intensă 
pentru a preveni actele antisociale. 
(Aplauze puternice).

Noi dorim să facem totul pentru 
cei care pot fi educați și ajutați să 
se îndrepte. Dorim să prevenim a- 
baterile, să prevenim încălcarea le
gilor. Vom face totul ca nimeni să 
nu sufere pe nedrept dacă nu a 
încălcat legile sau normele de con
viețuire socială. în aceasta con
stau principiile eticii și echității 
socialiste, aplicarea legalității so
cialiste în țara noastră. Dar, tot în 
cadrul normelor de echitate, în le-, 
galitatea socialistă sînt înscrise și 
măsurile de sancționare a celor ce 
se fac vinovați. Trebuie să facem 
totul ca nimeni care se face vinovat 
de încălcarea legilor, în raport de 
gravitatea faptei, să nu scape ne
pedepsit. (Aplauze puternice).

Este necesar să fie bine înțeles 
acest lucru — pe care îl vom mai 
dezbate, de altfel, la Conferința 
Națională — atît de către organele 
de stat, cît și de către toți cetă
țenii.

Dorim să avem cît mai puține 
acte antisociale — și eu am con
vingerea că mergem pe un drum 
bun — să existe tot mai puțini oa
meni care să comită abateri sau să 
încalce legile. Aceasta depinde de 
munca noastră ; trebuie să muncim 
pentru a reduce continuu numărul 
infractorilor. Dar în același timp 
se impune să acționăm cu toată 
fermitatea, nelăsînd nimănui im

presia că poate face ce vrea în so
cietatea noastră. Ordinea și disci
plina. legile țării sînt obligatorii 
pentru toți ! (Aplauze puterni
ce : urale. Se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Realizările pe care le-am obținut 

în primii doi ani ai cincinalului 
demonstrează cu putere că parti
dul nostru își îndeplinește cu cinste 
rolul de forță politică conducă
toare a societății noastre socialiste. 
El aplică în mod creator adevăru
rile universal valabile la realitățile 

•sociale din țara noastră. Expe
riența Partidului Comunist Ro
mân, a Republicii Socialiste Româ
nia atestă cu putere că, pentru a-și 
îndeplini rolul in societate, parti
dul trebuie să-și elaboreze politica 
pornind de la realitățile istorice, 
naționale și sociale ale țării. Con
strucția socialismului nu se poate 
realiza cu succes decît pe baza 
acestor realități, în strânsă unitate 
cu întregul popor, care își făurește 
in mod conștient noua orânduire 
socială. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Conferința Națională a partidu
lui, care va avea Ioc peste cîteva 
săptămîni, va reprezenta un nou 
moment important în viața parti
dului. a patriei noastre. Ea va sta
bili măsurile pentru înfăptuirea 
neabătută a programului de dez
voltare economico-socială mai ra
pidă a patriei, de apropiere și ega
lizare, într-un timp mai scurt, a 
nivelului de dezvoltare al României 
față de țările avansate din puncf 
de vedere economic. Pe această 
bază se vor crea condițiile pentru 
ridicarea gradului general de civi
lizație al patriei, pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
națiunii noastre socialiste. (Aplau
ze puternice).

în realizarea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea. a sar
cinilor ce vor fi stabilite de Con
ferința Națională, un rol impor
tant îl au organizațiile de partid 
județene, municipale, orășenești și 
comunale, precum și cele din între
prinderi și- instituții. Pînă la 
urmă, rolul conducător al par
tidului, care nu este o lozincă ab
stractă. se realizează în măsura 
în care fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist acționează 
pentru unirea eforturilor maselor 
populare, ale tuturor cetățenilor pa
triei în vederea înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului și 
statului.

în această direcție, organizația 
de partid a Capitalei — care nu
mără peste 300 000 de membri de 
partid, reprezentînd un puternic 
detașament al partidului nostru —
— are un rol important, sarcini 
deosebit de mari. Am convingerea 
că această armată uriașă de peste 
300 000 de membri de partid, cu 
activul său puternic, va ști să des
fășoare o muncă susținută pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a hotărârilor partidului, a 
sarcinilor ce-i revin din Progra
mul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. A- 
ceasta impune mai multă fermitate 
din partea fiecărui comitet de 
partid, îmbunătățirea metodelor și 
stilului de muncă, creșterea răs
punderii comitetului municipal, a 
comitetelor de sectoare, a fiecărei 
organizații de partid pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate.

Se impune să se acorde o atenție 
mai mare bunei organizări și re
partizări a forțelor în toate sec
toarele, pentru a nu rămîne nici 
un domeniu în urmă. Așa cum a 
demonstrat viața, orice rămînere 
în urmă într-un sector sau altul se 
reflectă asupra tuturor domeniilor 
de activitate.

Este necesar să se acorde o mai 
mare atenție muncii de formare și 
promovare a cadrelor. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît Capitala tre
buie să asigure nu numai nevoile 
ei, ci să dea cadre și altor sectoa
re, atît în munca de partid, cît și 

în alte domenii. Nu doresc să mai 
fac critică. Trebuie, totuși, să spun 
că nu în suficientă măsură Capi
tala răspunde acestor cerințe. Aș 
dori ca, în viitor să se obțină re
zultate mult mai bune în formarea 
cadrelor din rândurile clasei mun
citoare din Capitală, atît pentru 
nevoile activității de partid de 
aici, cit și pentru județe, pentru 
diferite sectoare ale economiei. 
Cred că această pretenție nu-i 
prea mare față de 300 000 de 
comuniști și de un milion de 
oameni ai muncii din Capitală. 
(Aplauze puternice).

în același timp, se impune ca 
organizația municipală de partid, 
comitetele de sectoare, organizațiile 
de partid să acorde mai multă 
atenție activității politico-ideolo- 
gice și educative. în spiritul sar
cinilor și orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului.

Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că, în Capitală, a existat în
totdeauna o puternică mișcare re
voluționară. Există aici minunate 
tradiții de luptă revoluționară, care 
trebuie să călăuzească activitatea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. în spiritul acestor tradiții 
revoluționare trebuie să educăm 
toți comuniștii, uteciștii, pe toți oa
menii muncii, pentru a acționa în
totdeauna, așa cum au acționat în 
trecut militanții revoluționari co
muniști, așa cum cere Programul 
partidului nostru — ca oameni cu 
o înaltă . conștiință revoluționară, 
constructori conștienți ai socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Cunosc de 45 de ani organizația 
de partid din Capitală. Știu că 
dispune de forțe capabile să facă 
față oricăror sarcini încredințate 
de partid. Am menționat că, în 
momentul de față, cei peste 300 000 
de comuniști, cu activul de partid, 
reprezintă o puternică armată re
voluționară. De aceea am deplina 
încredere că organizația de partid 
a Capitalei, oamenii muncii din 
București își vor îndeplini cu cin
ste toate sarcinile ce Ie revin în 
viitorii ani! (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Punînd pe primul plan realiza

rea hotărârilor Congresului al XI- 
lea. partidul nostru își îndeplinește 
atât îndatoririle naționale, cît și 
cele internaționale. Evenimentele 
mondiale au confirmat pe deplin 
justețea aprecierilor și orientărilor 
Congresului al XI-lea cu privire la 
situația internațională.

Acționăm ferm pentru întărirea 
relațiilor de colaborare cu toate ță
rile socialiste, a unității lor, consi
derând că aceasta răspunde cerin
țelor tuturor țărilor socialiste, cau
zei socialismului și păcii in lume. 
(Aplauze puternice).

Totodată, acționăm pentru extin
derea colaborării cu toate țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate, in vederea promovării u- 
nei politici active de lichidare a 
subdezvoltării, de făurire a noii or
dini economice internaționale, a u- 
nei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice).

în același timp, amplificăm rela
țiile țării noastre cu țările capita
liste dezvoltate, cu alte state ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, participînd activ la divi
ziunea internațională a muncii.

La baza tuturor relațiilor noastre 
internaționale situăm în mod ferm 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, renun
țării. Ia forță și la amenințarea cu 
forța, dreptul fiecărui popor de a 
fi stăpîn pe destinele sale, de a-și 
făuri viața așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Acordăm o atenție deosebită 
securității și cooperării în Europa. 

Așteptăm ca reuniunea de la Bel
grad să dea un nou imbold înfăp
tuirii în viață a documentelor sem
nate la Helsinki și, în, primul rând, 
să stabilească măsuri în. vederea 
trecerii la dezangajarea militară a 
continentului, fără de care nu se 
poate vorbi de cooperare, secu
ritate și pace, nici în Europa, nici 
în întreaga lume. (Vii aplauze).

Ne pronunțăm cu hotărâre pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase pe calea tratativelor 
pașnice, pentru excluderea forței, 
considerând că este în interesul 
tuturor statelor să împiedice izbuc
nirea unor noi conflicte, să acțio
neze pentru a dezvolta relații de 
colaborare, de pace, deoarece nu
mai pe această cale își pot asigura 
progresul, bunăstarea, adevărata 
independență și suveranitate. (A- 
plauze puternice).

Sîntem ferm hotărîți să acțio
năm pentru dezvoltarea solidari
tății internaționale cu toate for
țele revoluționare, antiimperialiste, 
progresiste, pentru o politică de 
pace în întreaga lume. Vom face 
totul pentru ca țara noastră să-și 
aducă și în viitor1 contribuția acți- 
vă la realizarea unei lumi a păcii 
și colaborării ! (Aplauze puterni
ce. prelungite).

Dragi tovarăși,
Măsurile ce vor fi stabilite de 

conferință vor trebui să dea un pu
ternic imbold perfecționării acti
vității tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, a consiliilor 
populare, a conducerilor între
prinderilor.

în același timp, ținînd seama că 
peste o săptămînă vor avea loc ale
gerile pentru consiliile populare, 
este necesar ca în zilele ce au mai 
rămas să se desfășoare o activi
tate mai susținută pentru dezbate
rea cu toți cetățenii a măsurilor ce 
trebuie luate pentru soluționarea 
problemelor, pentru mai buna gos
podărire a străzilor, sectoarelor, a 
întregii capitale.

Trebuie să facem ca alegerile din 
20 noiembrie să constituie o veri
ficare în practică a felului cum or
ganele de partid, consiliile popu
lare își desfășoară activitatea, a în
crederii pe care masele largi popu
lare o acordă acelora ce sînt aleși 
să conducă și să gospodărească în 
următorii ani activitatea sectoare
lor din capitală. Alegerile , trebuie 
să constituie, totodată, o puternică 
manifestare a democrației socialis
te, a participării maselor populare 
la conducerea întregii vieți sociale!

îmi exprim convingerea că orga
nizația de partid a Capitalei, oa
menii muncii vor face totul pen
tru a-și îndeplini cu rezultate cit 
mai bune sarcinile de mare răs
pundere ce le revin în acest cin
cinal.

Sînt convins că prin aceasta veți 
aduce o contribuție tot mai impor
tantă la realizarea Programului 
partidului, la ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. (Aplauze puternice, în
delungate, urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Aș dori ca, în marea întrecere 
ce se desfășoară între organizațiile 
de partid, între colectivele de oa
meni ai muncii, între toate jude
țele, organizația Capitalei să ocupe 
un loc cît mai bun și, dacă este 
posibil — eu personal aș dori 
aceasta — să ocupe primul loc. 
(Aplauze puternice, urale).

Cu acestea, vă urez, încă o dată, 
dumneavoastră, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din Capi
tală succese cît mai mari în în
treaga activitate. Multă sănătate 
și fericire I (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează minute 
în șir „Ceaușescu — P.C.R.!“. 
Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, toți cei prezenfi Ia conferin
ță ovaționează pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

(Urmarc din pag. I)
supleanți ai comitetului municipal, 
precum și invitații la lucrări — expri- 
mind sentimentele comuniștilor și 
ale tuturor locuitorilor Capitalei, ale 
întregului nostru popor au ovaționat 
minute in șir, au scandat înflăcărate 
urări de salut.

La conferință au participat to- 
varășii Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Iosif Uglar, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și orga
nizații obștești, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate.

După deschiderea lucrărilor, tova
rășul ton Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a pre
zentat darea de seamă asupra activi
tății organizației municipale de partid 
de la ultima conferință și măsurile 
ce se impun pentru asigurarea înfăp
tuirii integrale a sarcinilor ce revin 
Capitalei din planul unic de dezvol
tare a economiei naționale pentru pe
rioada 1976—1980, precum și din pro
gramul suplimentar de dezvoltare a 
economiei naționale in cincinalul 
1976—1980.

înfățișînd rezultatele bune repur
tate de oamenii muncii bucureșteni 
în al doilea an al actualului cincinal 
— realizarea unei producții indus
triale suplimentare de aproape 2.6 
miliarde lei. depășirea planului pro
ductivității muncii cu 2.6 la sută și 
a sarcinilor la export cu 7.6 la sută, 
reducerea cheltuielilor materiale, pu
nerea in funcțiune, în primii doi 
ani ai cincinalului, a 108 capacități 
de producție, din care 46 înainte de 
termen — darea de seamă a subli
niat, într-un spirit de exigență parti-, 
nieă, faptul că acestea constituie nu 
surse de autosatisfacție, ci motive de 
și mai puternică mobilizare a forțe
lor organizației, premise pentru în
deplinirea angajamentului comuniș
tilor și oamenilor muncii din Bucu
rești — de a contribui printr-o pro
ducție de 25 miliarde lei in pre
țuri comparabile, peste prevede
rile cincinalului, la îndeplinirea 
programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a țării pentru 
anii 1976—1980. Au fost, totodată, pre

zentate succesele obținute în diferite 
domenii, in aprovizionare, pe plan 
edilitar, in domeniul educației și în- 
vățămîntului, in viața culturală — re- 
levîndu-se că la baza tuturor acesto
ra se află justețea și realismul po
liticii partidului, spiritul de respon
sabilitate partinică, revoluționară al 
comuniștilor, abnegația și conștiința 
înaintată a oamenilor muncii. In
sistând asupra necesității lichidării 
cit mai grabnice a unor lipsuri sau 
neajunsuri care se mai manifestă în 
unele domenii — sînt încă rămîneri 
in urmă în realizarea producției fi
zice și onorarea contractelor, in fo
losirea cu indici superiori a capaci
tăților de producție, se acționează 
lent in privința asimilării noilor pro
duse și tehnologii, ca și in finaliza
rea cercetărilor, nu se manifestă' în
totdeauna exigența necesară pentru 
calitatea produselor — darea de sea
mă a subliniat, în acest scop, impor
tanța perfecționării muncii politico- 
educative și organizatorice de partid, 
creșterii rolului conducător al orga
nizațiilor de partid.

In cadrul dării de seamă s-a relie
fat cu putere faptul că realizările do- 
bindite de oamenii muncii din Capi
tală >sint indisolubil legate de spri
jinul concret, bogat și sistematic, de 
îndrumarea permanentă și indica
țiile primite de organizația de partid 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Prin vizitele de lucru atît 
de frecvente in întreprinderi și in
stitute de cercetare și inginerie teh
nologică, pe șantierele unor mari o- 
biective economico-sociale, ale căror 
proiecte au fost elaborate din iniția
tiva și sub directa sa conducere, prin 
prezența zi și noapte in mijlocul oa
menilor in vasta acțiune de înlătu
rare grabnică a urmărilor cutremu
rului din 4 martie, secretarul general 
al partidului a avut și are un rol de
terminant in întregul proces de dez
voltare multilaterală a municipiului 
București. ,.Dorim să ne folosim și 
de acest prilej — a subliniat darea 
de seamă — pentru a exprima re
cunoștința noastră deplină și calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija deosebită ce 
o poartă Capitalei, asemenea întregii 
țări, ridicării necontenite a nivelului 

de trai, a bunăstării și fericirii po
porului nostru".

Pe marginea dării de seamă, într-o 
atmosferă de lucru, au avut loc în 
continuare dezbateri în cadrul card's 
ra s-au analizat principalele proble
me ale vieții economico-sociale a 
Capitalei.

în cadrul discuțiilor, un șir de vor
bitori — între care Vasile Carol ică, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 3, Ion Bătrâna, di
rector general al Centralei industriale 
de electronică și tehnică de calcul, 
Nicu Constantin, director general al

CONFERINȚA EXTRAORDINARA A ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Centralei industriale de utilaj ener
getic, metalurgic și mașini de ridi
cat. Ghiță Dragoș, controlor de 
calitate la întreprinderea „Vulcan", 
Doina Ardare, director adjunct la 
întreprinderea de comerț exterior 
„Metalimportexport" — s-au referit 
pe larg, făcînd propuneri concrete, la 
cerința perfecționării laturilor calita
tive ale producției, vizînd creșterea 
productivității muncii și extinderea 
progresului tehnic, reducerea consu
murilor specifice și valorificarea su
perioară a materiilor prime, onora
rea integrală și la timp a contrac
telor economice, a sarcinilor la ex
port, luarea unor măsuri ener
gice pentru recuperarea tuturor rămî- 
nerilor în urmă și îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii producției 
fizice. O atenție deosebită s-a acor
dat, de asemenea, aspectelor legate de 
îndeplinirea în mai. bune condiții a 
sarcinilor din domeniul investițiilor 
— industriale și social-culturale, 
pregătirii temeinice a condițiilor pen
tru realizarea în anul viitor a unui 
grandios program de construcții so
cial-culturale. Participanții la dezba
teri — intre care Mircea Sava, di
rector general al I.C.S.I.M., Ion Țin
tea, lăcătuș la I.M.U.A.B., Florea 

Nicolae, maistru Ia I.U.C. „Gri
vița roșie" — au insistat asu
pra modalităților de acțiune pentru 
lichidarea unor restanțe, prin în
tărirea conlucrării intre proiectant, 
constructor și beneficiar, folosirea 
mai bună a utilajelor și agregatelor, 
întărirea ordinii și disciplinei pe 
șantiere, folosirea integrală a timpu
lui de lucru, extinderea preluării de 
către beneficiari, în regie proprie, a 
unor lucrări, urgentarea montării u- 
tilajelor.

In intervențiile lor, Jean Moncea, 
secretarul comitetului de partid de 

la Institutul politehnic, Eugenia-Vi<>- 
rica Dobrescu, secretar al comitetului 
de partid al ICECHIM, Radu Beligan, 
directorul Teatrului Național, Ion 
Ilobana, secretar al comitetului de 
partid de la Uniunea scriitorilor, col. 
Dumitru Bitlan, șeful miliției munici
piului București, general-maior Ion 
Lucian Ionescu, comandant de mare 
unitate, au insistat indeosebi a- 
supra unor probleme din do
meniul educării comuniste a oa
menilor muncii, creșterii rolului 
școlii in educarea patriotică a 
tineretului, in pregătirea tinerilor 
pentru muncă prin integrarea mai 
deplină a învățămîntului cu cerceta
rea și producția: s-au relevat nece
sitatea imbunătățirii conținutului 
întregii munci ideologice, politico- 
educative și culturale de masă, creș
terii caracterului angajant al crea
ției artistice, cu vibrant mesaj re
voluționar, patriotic, sporirii rolului 
opiniei publice, al colectivelor de 
muncă și al tuturor factorilor socie
tății pentru înfăptuirea și respecta
rea principiilor eticii și echității so
cialiste.

Ca o idee ce a străbătut, în esență, 
toate intervențiile s-a reliefat că îm
bunătățirea activității in toate dome

niile este strâns legată de creșterea 
rolului și competenței organizațiilor 
de partid. Vorbitorii — intre care A- 
driana Moraru, prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 2, 
Elena Verona Burtea, secretar al co
mitetului de partid de Ia întreprinde
rea de confecții și tricotaje București, 
Carol Dina, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea „23 
August", Maria Diaconu, secretar al 
comitetului de partid de la întreprin
derea de textile „Dacia", Ilie Costea. 
secretar al comitetului de partid și 
primar al comunei Jilava — au insis

tat, în spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirile de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R., asupra ne
cesității perfecționării stilului și me
todelor muncii de partid, conducerii 
politice concrete prin deplasarea mai 
hotărită a acestei activități, pe teren, 
în mijlocul maselor, imbunătățirii 
controlului și urmăririi cu mai multă 
perseverență a modului cum sint fi
nalizate hotărârile organelor supe
rioare de partid și a celor proprii, 
valorificarea deplină a cadrului or
ganizatoric creat pentru întărirea 
democrației muncitorești, îneît noile 
structuri de autoconducere muncito
rească să funcționeze cu maximă 
eficiență.

In încheierea dezbaterilor, întâmpi
nat cu puternice ovații, cu manifes
tări de dragoste fierbinte și înalt 
respect, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ampla cuvîntare rostită de secre
tarul general al partidului a fost 
subliniată in repetate rânduri cu în
delungi aplauze. Participanții și-au 
exprimat cu înflăcărare deplina a- 
probare și hotărârea de a face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
în cuvintarea secretarului general al

• 

partidului — vast și concret program 
de acțiune pentru organizația de 
partid a Capitalei și, totodată, cu- 
prinzind indicații de cea mai mare 
importanță pe plan național, pentru 
întregul partid și întregul popor.

Participanții au adoptat apoi pro
gramul de măsuri al conferinței, A- 
pelul către toți comuniștii, către toți 
cetățenii Capitalei privind întâmpi
narea cu noi succese a Conferinței 
Naționale a partidului, a alegerilor 
de deputați pentru consiliile popu
lare. desfășurarea unei activități ne
obosite pentru îndeplinirea mărețu
lui Program al partidului adoptat de 
Congresul al XI-lea. în continuare, 
au fost aleși delegații pentru Confe
rința Națională a partidului, cărora 
conferința organizației de partid a 
municipiului le-a dat mandatul de 
a exprima adeziunea unanimă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din București față de politi
ca partidului, aprobarea deplină față 
de hotăririle ce vor fi adoptate, ho
tărârea organizației municipale de 
partid de a acționa neabătut pentru 
traducerea lor in viață.

în încheiere — după ce a mulțu
mit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru aprecierile făcute și pentru 
indicațiile de deosebită valoare pri
vind perfecționarea stilului și meto
delor de muncă, creșterea eficienței 
întregii activități a organizației de 
partid a Capitalei ■— tovarășul Ion 
Dincă a spus :

Toate succesele obținute de oame
nii muncii din București sînt strins 
legate de sprijinul direct și multila
teral pe care dumneavoastră, tova
rășe secretar general, îl acordați cu 
înaltă competență și clarviziune or
ganizației noastre de partid, de in
dicațiile prețioase date cu prilejul 
numeroaselor vizite de lucru între
prinse în Capitală — indicații care 
ne-au orientat întreaga activitate, 
pentru care vă exprimăm recunoș
tința noastră fierbinte.

în cuvintul dumneavoastră v-ați 
oprit pe larg asupra unor neajunsuri 
ce există în munca organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat, de 
masă și obștești. Aceste critici sînt 
pe deplin justificate — și vă încre
dințăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că sintem hotărîți să 

acționăm cu toată exigenta și fermi
tatea pentru ridicarea necontenită a 
nivelului calitativ al întregii activi
tăți de partid, pentru creșterea rolu
lui organelor și organizațiilor de 
partid in conducerea cu eficiență 
sporită a tuturor compartimentelor 
vieții economice, politice, științifice 
și culturale a Capitalei.

Vom acționa cu pasiune și spirit 
revoluționar pentru folosirea întregu
lui potențial material și uman de 
care dispunem, astfel îneît să ne în
deplinim întocmai sarcinile rezultate 
din hotărârile Congresului al XI-lea. 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul, 
fără a precupeți nici un efort, pen
tru punerea in valoare a tuturor re
surselor de care dispunem in ve
derea înfăptuirii sarcinilor cincina
lului și a programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei naționale. 
Pînă la finele anului 1977 vom rea
liza, peste plan, o producție de 3,2 
miliarde lei, ceea ce reprezintă o 
certă garanție că pînă la sfirșitul 
cincinalului oamenii muncii din Ca
pitală își vor îndeplini exemplar an
gajamentul de a obține peste preve
derile de plan o producție suplimen
tară in valoare de 25 de miliarde lei.

Deplin încrezători în politica clar
văzătoare și înțeleaptă a partidului 
nostru, vom milita cu abnegație și 
înaltă responsabilitate pentru reali
zarea exemplară a planului pe acest 
an și pregătirea, in condiții optime, 
a producției pe 1978, astfel incit să 
crească aportul Capitalei Ia tradu
cerea in viață a obiectivelor trasate 
de Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, a sarcinilor ce vor 
fi stabilite de Conferința Națională a 
partidului, cu convingerea nestrămu
tată că astfel contribuim la propă
șirea României socialiste.

Delegații și invitații la conferință 
au ovaționat îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru secreta
rul său general, manifestindu-și în 
acest fel hotărîrea nestrămutată de a 
înfăptui neabătut mărețele obiective 
ce revin comuniștilor, tuturor locui
torilor Capitalei din hotăririle Con
gresului al XI-lea, din indicațiile 
secretarului general al partidului, 
spre binele și fericirea intregului 
nostru popor.

normele.de
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FAPTUL
DIVERS
Nu e pentru 
vînători

Fără să se numere printre 
cele mai friguroase zone ale tă
rii si nici măcar ale județului 
Bacău, comuna Răcăciuni a de
venit, în ultimul timp, locul 
preferat al unor viețuitoare care 
se află, de obicei, in părțile de 
nord-est ale continentului nos
tru. Aici, in pădurea de la in
trarea in comună, pot fi întîi- 
nite frumoase vulpi argintii, 
nurci și alte animale care furni
zează „materie primă" pentru 
moda șt cochetăria feminină. 
Deși numărul lor a ajuns la 
cîteva mii. deși sînt care mai 
de care mai atrăgătoare, la ve
derea lor orice vînător își pune 
pofta-n cui. Pină si un „sta
roste" al țintașilor din partea 
locului explica interzicerea o- 
chirii lor în felul lui: „Eu, unul, 
care dobor și trei ursi dintr-un 
foc, mi-e milă să trag in ele, 
cînd le văd așa de frumușele"...

Chilipir 
cu tinichele

Aureliei H. din Satu Mare l-a 
ieșit deunăzi In cale o fetișcană, 
care i-a oferit spre vînzare două 
verighete de aur „marcate și 
garantate". Bucuroasă de chi- 
lipir, A.H. a cumpărat cu ochii 
închiși verighetele, pe care a dat 
2 000 lei. Numai că, peste cîteva 
zile, verighetele au început să 
se înnegrească. în loc de „mar
cate și garantate", erau tiniche
le curate. întâmplarea a făcut 
ca păcălita s-o reîntîlnească 
peste cîteva zile pe fetișcana 
păcălitoare, pe nume Lenuța 
Oinescu, pe care a dus-o pe sus 
Ia miliție. O înșfăcase de lin
gă sora ei, Catola, și Viorica Fe- 
raru. toate trei de prin părțile 
Vîlcei. dar pripășite prin 
Mare în căutare de amatori 
tinichele.

E foarte bine că Lenuța șl 
soțitoarele ei au fost date 
mîna miliției, dar prea 
pentru A.H. să-și mai recupe
reze banii dați... încă o dată, 
bine-a zis cine-a zis : dacă nu 
deschizi ochii, deschizi punga...

De-a baba
oarba

Sa tu 
de

în- 
pe 

tîrziu

Trecînd prin dreptul unui a- 
parat radar, autoturismul 2-CJ- 
8275, condus de Dumitru Dur- 
jinschi din Cîmpia Turzii, a fost 
înregistrat cu exces de viteză. 
La semnalul agentului de circu
lație, D.D. s-a făcut că oprește, 
dar a apăsat imediat pe accele
rator și a dispărut în labirintul 
unor străzi lăturalnice. A urmat 
o... urmărire ca-n filme. Pină la 
urmă, D.D. s-a „strecurat" prin- 
tr-o poartă deschisă, dar a fost 
stopat. Întrebat din ce cauză a 
făcut ce a făcut, a răspuns: „Nu 
am permis de conducere".

Și nici n-o să aibă curind...

Neglijență
în satul Borșa din județul Iași 

au izbucnit, unul după altul, 
trei incendii. Primul a fost de
clanșat din cauza unui scurt
circuit la instalația electrică din 
gospodăria unui sătean. Al 
doilea — din cauza unei bucă
tării improvizate și nesuprave
gheate pe timpul folosirii focu
lui. Focul a distrus respectiva 
bucătărie, plus două gospodării 
vecine. Cel de-al treilea 
diu a fost provocat de 
doi copii ai unui sătean, 
nesupravegheați, ei eu
focul sub un șopron. Flăcările 
au făcut scrum șopronul, un co
teț și bucătăria. Trei incendii, 
aceeași cauză : neglijența. Fie 
că a fost vorba de lăsarea co
piilor nesupravegheați sau de 
construcții și instalații improvi
zate, la mijloc e tot neglijența. 
Și neglijenta costă 1

incen- 
către 

Lăsați 
aprins

S-a
autoservit",,,

dar nu

de
Po-

i-a priit
în baza mandatului emis 

organele procuraturii, Apolo
povici din orașul Șiret, județul 
Suceava, a fost arestat. Pină in 
clipa in care s-a pomenit cu oa- 
mepii de ordine în fața Iui, nici 
prin gind nu-i trecea că va fi 
descoperit. Ba, dimpotrivă, se 
„felicita" că reușise să facă o 
sustragere — cum zicea el — 
perfectă, fără nici o urmă. Fo
losind chei potrivite, el pătrun
sese la miez de noapte intr-un 
magazin cu autoservire din o- 
rasul Șiret (unde lucrase pină 
prin luna martie, cind s-a 
transferat în altă parte) și s-a 
„autoservit" cu 35 000 de lei 
bani gheață. Din primele cer
cetări se părea 
nu există nici o 
intr-un colțișor, 
se aflau banii.
cîteva firave amprente digitale. 
Suficiente, pentru ca specialiș
tii biroului de criminalistică al 
miliției județene să efectueze o 
atentă analiză dactiloscopică și 
să-l indice

că. intr-adevăr, 
urmă. Și totuși, 
din locul unde 
s-au descoperit

fără greș pe făptaș.

realizata de 
POPA

LA ORDINEA ZILEI
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IRubricâ

Petre
cu sprijinul corespondenților i 
„Sântei!" I

ACCELERAREA LIVRĂRII PORUMBULUI
LA BAZELE DE RECEPȚIE

Pină la 20 noiembrie, obligațiile contractuale—integral îndeplinite!
Unitățile agricole din județul Boto

șani s-au angajat ca, pină cel tirziu 
în ziua de 15 noiembrie, să depănu- 
șeze întreaga producție de porumb a 
acestei toamne, urmînd ca pină la 
20 noiembrie să încheie livrarea tu
turor cantităților contractate la fon
dul de stat. Cum se acționează in 
vederea respectării acestui angaja
ment 7

Notăm, mai întîi, că prin măsu
rile adoptate recent de comitetul ju
dețean de partid, in fiecare unitate 
agricolă din județ se află în perma
nență activiști de partid și de stat, 
cadrele cu munci de răspundere în 
organele agricole și unitățile de 
transport, astfel încît, pentru urgen
tarea acestei acțiuni, să se poată re
zolva operativ orice problemă ce se 
ivește. S-a stabilit, totodată, un sis
tem operativ de informare intre uni
tățile agricole și organele județene, 
întreaga activitate fiind coordonată în 
mod unitar. Drept urmare a acestor 
măsuri, în ultimele zile s-a declanșat 
o adevărată „campanie a porumbu
lui", in sensul că, în marea majorita
te a localităților județului, întreaga 
forță de muncă disponibilă din agri
cultură a fost concentrată la depănu- 
șatul porumbului de pe ultimele su
prafețe cultivate, la eliberarea tere
nului, precum și la încărcarea mij
loacelor de transport. Ca urmare, 
pînă ieri seara, în unitățile agri
cole din județul Botoșani a mai 
rămas de depănușat porumbul de 
pe o suprafață de mai puțin de 
12 000 hectare, ceea ce Înseamnă că 
există toate condițiile ca angajamen
tul amintit să fie realizat.

Dar iată și cîteva fapte de muncă

concludente, înregistrate în aceste 
zile. La Trușești, bunăoară, încă în 
zorii zilei l-am intilnit pe primarul 
comunei, loan Aflăcăilor, cu peste 40 
de săteni, îndreptîndu-se spre una 
dintre ariile de depănușat porumb.

— Lucrăm azi la depănușat cu pes
te 700 de oameni — ne spunea pri
marul. Pentru a urgenta trans
portul în bazele de recepție, prin-

perative agricole — Botoșani, Ră- 
chiți, Costești, Draxini, Copălău, Bu- 
cecea etc. — și-au îndeplinit obliga
țiile Ia fondul de stat. în altele, cum 
sint cele din localitățile Horodiștea, 
Hudești, Borolea, Suharău, Oroftiana 
și încă multe altele — livrările la 
fondul de stat urmează a se încheia 
in aceste zile. Bine se desfășoară 
transportul la bazele de recepție și în

• Depănușatul bine organizat asigură gră
birea lucrărilor • „Și noaptea, la lumina 
felinarului se poate lucra bine și cu spor" 

• însemnări din județul Botoșani

tr-o decizie a consiliului popular co
munal s-a hotărît ca toate mijloa
cele de transport de pe raza comu
nei, inclusiv atelajele din proprieta
tea unor cetățeni, să fie destinate 
acestei acțiuni.. Cum în cooperativa 
agricolă de producție din Drislea s-a 
încheiat depănușatul și transportul 
la baza de recepție, am hotărît ca 
mijloacele de transport ale acestei 
unități să fie trimise în sprijinul ce
lorlalte cooperative agricole din co
mună.

Fapte de muncă demne de reținut 
am consemnat și în alte unități a- 
gricole din județ. Așa, de pildă, da
torită bunei organizări a activității 
de depănușat și transportat la bazele 
de recepție, numeroase alte coo

unitățile din consiliile intercoopera- 
tiste Ungureni și Dingeni. La Ungu
reni, după cum ne informa tovarășul 
Mihai Iurea, primarul comunei, s-a 
organizat o amplă acțiune de întraju
torare cu mijloace de transport la ni
velul tuturor unităților agricole din 
raza consiliului intercooperatist. A- 
cest fapt se datorează mai cu seamă 
strînsei colaborări dintre reprezen
tantul Întreprinderii de transporturi 
auto, prezent în permanență în aceas
tă perioadă în localitate, și președin
tele consiliului intercooperatist.

Și, în sfîrșit, ca o concluzie de an
samblu, notăm faptul că prezența cu 
adevărat numeroasă a cooperatorilor 
la depănușatul porumbului, organi

zarea judicioasă a transportului în 
bazele de recepție se datoresc faptu
lui că primarii sînt în fruntea acțiu
nilor pentru încheierea campaniei 
agricole de toamnă. La , Ungu
reni, bunăoară, primarul comu
nei se află pe întreaga durată a zilei 
lumină pe cîmp, treburile celelalte 
rezolvîndu-le în cursul serii sau di
mineții. La Suharu, pentru urgenta
rea depănușatului, s-a prelungit, din 
inițiativa primarului, programul de 
lucru în arii, numeroși cooperatori 
desfăcînd la lumina felinarelor. „In 
fond, ne spunea primarul de aici, 
Dumitru Gherase, nu trebuie chiar 
atît de multă lumină ca să se poată 
depănușa în condiții bune".

Există însă în unele unități agri
cole din județul Botoșani și mari ră- 
mîneri în urmă atît la depănușat, cît 
și la transportul producției de po
rumb la bazele de recepție. Cazurile 
cele mai numeroase se întîlnesc în
deosebi în unitățile care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Cin- 
dești și Dorohoi, unități care 
îngreunează încheierea obligațiilor 
contractuale față de stat de către a- 
gricultura județului Botoșani. Toc
mai de aceea va trebui ca, în comu
nele din raza acestor consilii inter
cooperatiste, primarii acestora, cele
lalte cadre cu munci de răspundere 
să se ocupe cu toată seriozitatea de 
organizarea și desfășurarea acestei 
activități, astfel încît angajamentul 
județului privind încheierea livrărilor 
la fondul de stat să se realizeze la 
termenul fixat.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scintell"

Municipiul Bîrlad în noua sa înfățișare
Foto : V. Botoșanu

Nocivitatea unei „banale 
deprinderi

Un film despre solidaritate și eroism cinema
Ne asteotam la o 

seară de teatru si am 
avut revelația unui 
film-film, nu neapărat 
unul de televiziune. 
„Fata bună din cer" a 
lui Corneliu Leu. regi
zată de Dan Necșulea 
si filmată de Constan
tin Chelba. ne convin
ge că nu există dife
rența de „specific". 
Poate doar una de va
loare. dacă ne dă mîna 
să recunoaștem că de 
mult, de la ..Cursa" si 
„Mere roșii". Produc
țiile „Buftea" nu 
ne-au mai oferit sen
zația de prospețime, 
sinceritate, a vieții, 
nefardată pentru fil
mare. ca această pie
să la origine, inteli
gent transpusă cine
matografic.

Tinerii eroi — 4 ar
tificieri care se stră- 
duie să deblocheze un 
drum acoperit de ex
plozie — se mișcă fi
resc. vorbesc normal, 
ca oe șantier si nu ca 
în saloanele literare. 
Iată cum normalitatea 
devine. într-un anume 
context, excepție, iar 
autenticitatea, criteriu 
artistic. Abia dună 
aceea începi să judeci 
intensitatea conflicte
lor. originalitatea ca
racterelor. a atmosfe
rei. Importantă îți pa
re acum senzația de 
adevăr. Și aici expe
riența de reporter a 
scenaristului si-a spus 
cuvintul. Corneliu Leu 
a asigurat filmului cî
teva situații dramatice 
verosimile. alternate 
cu momente amuzante 
în care tinerii ni se 
dezvăluie cu farmec, 
sinceritate, degajare.

O echipă de șoc a- 
flată în vîrf de mun
te. întotdeauna unde e 
mai greu, avînd orgo
liul specific vîrstei, 
al muncii primejdioa
se. dar si o anume te- 
nosenie — tot a vîrs
tei — cu care refuză 
aiutorul „celor de 
ios". doar că cei de 
ios nu sînt toti la fel 
cu birocratul care ar

vrea să le transforme 
accidentul de muncă 
într-un spectacol de 
eroism. Numai pentru 
că lui îi trebuie, la 
darea de seamă a șan
tierului. o cotă de ero
ism trimestrial. Nu 
mai contează dacă ti
nerii sînt ori nu sint 
„la înălțime". ..O dăm 
ne eroism", comandă 
el inginerului trimis 
la deblocare. Un ase
menea formalism a- 
gresiv si demagogic, 
prilejuiește filmului o 
polemică vie. spiri
tuală. bine susținută. 
Tinerii devin cu ade

mai răsar note false în 
răsfățul „fetei din 
cer". Lecția dată de 
ea demagogului alu
necă spre finalul sec
venței în 
încriminat 
Dominante

retorismul 
de film, 
sînt rela

țiile de autentică prie
tenie — mascate de 
o anume agresivitate 
verbală — dintre ti
nerii coechipieri si 
portretele lor schițate
cu căldură, spontanei
tate de Traian Stă-
nescu (un ursuz cu 
măsură). Dan Nutu
(degaiat în rigiditatea 
lui adolescentină). Gri- 
gore Gonța (proaspăt, 
simpatic. hazos) si 
Gheorghe Visu (chip 
foarte expresiv, po
trivit rolului). Neicu

vărat eroi, dar nu pen
tru că intră în acest 
joc, ci pentru că exis
tă o solidaritate de e- 
chină. un moment, si 
sentimental, nu numai 
lucid, al conștiinței, in 
care băieții ăștia cam 
repezi ți sar „ca unul" 
în salvarea apeduc
tului. Or, fata bună 
din cer — vorba 
lor — este mai mult o 
idee decît o realitate. 
Ideea credinței în efi
cienta curajului pole
mic. în posibilitatea 
de a înfrunta nu nu
mai avalanșă de pie
tre. dar si terenul alu
necos al vorbelor meș
teșugite. prefabricate, 
al vorbelor golite de 
conținut, dar care mai 
pot impresiona ne cei 
în necunostintă de 
cauză.

Evident, nu toate si
tuațiile au temperatu
ra dramatică a scenei 
din cabană, cînd tine
rii vor să-l pedep
sească ne inginer cre- 
zindu-1 complice în 
regia de culise a 
spectacolului. Nu toa
te replicile sînt la fel 
de spontane si cu nerv 
ca cele ale băieților :

..suflet de hîrtie". o- 
portunistul. s-a bucu
rat de verva satirică 
a lui Ștefan Mihăiles-
cu-Brăila. Cu dulce
ironie o parodiază Ro« 
dica Mandache ne can
dida sentimentală pi
cată din cer. Monoton, 
sobru, Cornel Coman,
specializat în ingineri 
taciturni. Un regizor 
de film modern. Dan 
Necșulea. demonstrea
ză că orice specific în
seamnă mai întîi su
punere la obiect, la o- 
biectul numit adevăr, 
la adevărul num it 
măsură, și apoi, în 
funcție de el, „mijloa
cele" : orim-nlanuri
urmărind reacțiile per
sonajelor. detaliile su
gestive (dictafonul —
element de confort. 
rîsul de pe bandă 
care joacă in final) si 
mai puțin spectacu
losul acțiunii (acciden
tele de muncă. înfrun
tarea din cabană sint 
lăsate în suspensie, 
completate dfe imagi
nația spectatorului). 
Un* operator talentat: 
Constantin Chelba de
vine una cu aparatul 
său — suplu, mobil, 
alert. în spiritul fil
mului.

Alice MANOIU

• 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- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Surîsul mamei : LUCEAFĂ
RUL — 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; 18,15; 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 — 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate : 
GLORIA — 9, ARTA — 9V
• Iama bobocilor : CIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. ARTA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Johnny Chitara: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Rocky : CASA FILMULUI — 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fantasme — 9.45; 11,45, Rocco 
și frații săi (ambele serii) — 
18,30 : CINEMATECA.
• Comoara din Iacul de argint”: 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată: 
EFORIE — 9; 11,15; 15,30; 16; 18,15;
20.30.
• Veronica se întoarce — 9, Aten
tatul de la Sarajevo — 12; 15; 
17,30; 20 : BUCEGI.
• Căpitan la 15 ani : FLAMURA
— 9; 11,15; 1^30; 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 : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Mica Ondina : COSMOS — 9.
• Făgăduiala : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 11,45; 14; 
16,15; 19,30.
• Din nou... Disney : FEREN
TARI — 9.
• Pușca veche 10; 12; 14, Chi
rurgii — 16; 18; 20 : COTROCENI.
• Veronica — 16, Taburetul prin
țesei — 18; 20 : PACEA.
• Pledone, comisarul fără armă: 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.

• Zîna apelor — 9; 11; 13, A
cincea pecete — 15,30; 18; 20 :
FLOREASCA.
• Buzduganul cu trei peceți : 
VIITORUL — 15; 18,30, MUNCA — 
11,45; 15,30; 19,15.
• Căluțul cocoșat : MUNCA — 9.
• Atît timp cît bate ceasul : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Pinocchio : FLACARA — 9.
• Spada neagră : FLACARA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nu mai fac — 16, Pintea — 18; 
20 : PROGRESUL.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — ii, Cyrano de 
Bergerac — 19,30, (sala mică) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 10, 
Cîștigătorul trebuie ajutat — 15.30, 
Acord — 20, (sala Atelier) : Cine 
a fost Adam ? — 17.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert pen*- 
tru elevi. Festival Johann Sebas
tian Bach — 11.
• Opera Română : O noapte 
furtunoasă, Nuntă in Carpați — 
11, Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, My fair lady —
19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Leonce și Lena — 10, Pelicanul —
19.30. (sala Grădina Icoanei): In
terviu - io. Tineri căsătoriți caută 
cameră — 15, Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Două ore de pace
— 10,30, Recital : Leopoldina Bălă
nuță și Anda Călugăreanu — 15,30, 
Ernigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al întîmpiării — 10,30, 
Trei surori — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Măgheru) : Micul infern — 10, 
Barbarii — 19,30, (sala Studio) : 
Carambol — 10,30, Nu am încre
dere în bărbați — 15, Conversație 
despre domnul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — io, Descăpățînarea
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tu
nase" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — ii; 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : Adam 
și Eva — 10; 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece din prispa ca
sei — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Un cîntec pentru fiecare — 16,30;
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor si 
Mustăcioară — 10, Acțiunea Co
dai bu! — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) ; Elefănțelul curios — 10; 12.
• Circul București : Super circ — 
10; 16; 19,30.

O țigară și-o cafeluță...
O recentă anchetă a Organizației 

Mondiale a Sănătății precizează că 
numărul deceselor din cauza cance
rului pulmonar continuă să crească 
in întreaga lume și că tabagismul 
este principala cauză a acestei boli, 
ca și a altor afecțiuni ale plămîni- 
lor și inimii. Lucru demonstrat prin 
ample studii clinice, statistice și de 
laborator întreprinse în centre de 
cercetare de prestigiu din diferite 
țări. Prof. dr. docent OCTAV COS- 
TACHEL, directorul Institutului on
cologic din București, ne-a vorbit 
despre legătura directă dintre creș
terea consumului de țigări și frec
vența unor boli.

— Nu intenționez să tac- un Istoric, 
dar consider util să arăt că, la în
ceputul secolului și în perioada pri
mului război mondial, cancerul 
bronho-pulmonar ocupa locul 7 sau 
chiar 8 în rîndul bolilor canceroase, 
pentru ca in prezent acesta să fie 
pe locul doi și 
în unele situații 
chiar pe locul 
unu ! Faptul se 
eplică prin creș
terea continuă a 
consumului de ți
garete în toată
această perioadă la care m-am 
referit. Ritmul de creștere a can
cerului bronho-pulmonar în rîn
dul . populației este foarte rapid, 
și, așa cum arată datele statis
tice, el nu poate fi încă stăvilit 
nici de diagnostic, nici de tratament 
chiar dacă acestea se fac in timp 
util, decît în cel mult 10 la sută din 
cazuri. Să exemplificăm prin cîteva 
date : în Anglia, frecvența canceru
lui bronho-pulmonar a crescut de 38 
ori între anii 1929 și 1954, în Elveția 
de 32 ori între anii 1900 și 1952, în 
Italia circa 20 000 de persoane, din 
care 85 la sută bărbați, mor din 
această cauză ș.a.m.d. Analizîndu-se 
cauzele de deces la 190 000 persoane 
din Anglia s-a constatat că mortali
tatea la fumători este cu 5 la sută 
mai ridicată față de nefumători, iar 
numărul cazurilor de cancer bronșic 
și bronho-pulmonar se află în ra
port cu numărul de țigarete fumate.

— Numeroase studii demonstrează 
o scădere a îmbolnăvirilor la acei 
care s-au lăsat de fumat — propor
țional cu timpul trecut de la pără
sirea acestui obicei. Vă rugăm să 
vă referiți la cîteva cercetări între
prinse în acest sens.

— Se constată, de pildă, că la 10 
ani de Ia părăsirea fumatului riscul 
de îmbolnăvire scade în așa măsură 
încît cifra se apropie de cea a nefu
mătorilor. Un studiu interesant a 
fost făcut pe un număr de 50 000 de 
membri ai corpului medica’ ’in An
glia. Ei s-au supus unei fguroase 
investigații cu concluzii semnificati
ve. în legătură cu consecințele fu
matului. Cercetarea s-a efectuat de-a 
lungul a 12 ani. S-a dovedit că mor 
talitatea prin cancer pulmonar a fost 
proporțională cu numărul de țiga 
rete fumate zilnic, mortalitate care 
ajunsese să fie de 23 ori mai mare 
la „fumătorii mapi", față de nefumă
tori. Autorii studiului au mai remar
cat, de asemenea, că la bărbații fu
mători, din grupul de medici studiat, 
cauzele de deces au fost : cancerul 
bronho-pulmonar, al căilor respira
torii și digestive superioare, bronșita 
cronică, TBC pulmonar, maladie co
ronariană fără hipertensiune, ulcer, 
ciroză și alcoolism. Tot în acest grup, 
mortalitatea prin boli cardiovascu
lare a scăzut cu 6 la sută la aceia

cotidiene'...
care au părăsit fumatul față de an
samblul populației, unde s-a înregis
trat în perioada respectivă o morta
litate cu 10 la sută mai mare.

Cercetările, constatările și conclu
ziile amintite sînt tot atît de vala
bile și pentru fumătorii din alțe țări.

— In actuala situație, ce posibili
tăți, ce soluții există pentru comba
terea localizării bolii canceroase ?

— Specialiștii din lumea întreagă 
apreciază că cele mai multe șanse 
de succes le are în prezent preve
nirea bolii prin renunțarea la fu
mat. Se cunosc bine cauzele care 
duc la îmbolnăvire : din 10 bolnavi 
de cancer bronho-pulmonar, nouă 
se datorează fumatului. O cercetare 
făcută in Institutul oncologic Bucu
rești a arătat că, din bolnavii cu 
cancer bronșic, aproape 90 la sută 
sînt fumători. Concluzia aproape că 
se impune de la sine. Am credința 
că dacă fumătorii ar cunoaște aceste 
date și cifre ar încerca cu mai 

multă convingere 
să renunțe la fu
mat.

— Cu atît mal 
mult, cu cît și 
alte afecțiuni sînt 
legate de același 
obicei.

— în mod cert, este voroa de boli 
ca ulcerul gastric, emfizemv' ane- 
vrismul, ateroscleroza și alte _>oli ale 
inimii.

Și pentru că, de cele mai multe 
ori, țigara este asociată cu cafeaua 
în obiceiurile noastre cotidiene, aș 
dori să adaug că un recent studiu 
încheiat după 5 ani de investigații 
în 17 spitale din șase localități a- 
mericane duce la concluzia că fumă
torii de țigări sînt de două ori mai 
expuși la riscul unui cancer de ve
zică, că bărbații sînt mai vulnerabili 
decît femeile și că la rîndul ei ca
feaua sporește riscurile îmbolnăvirii 
de cancer la vezică. Cafeaua asocia
tă cu țigara poate produce însă și 
alte tulburări, cum ar fi gastritele, 
poate favoriza ulcerul, ori diferite 
afecțiuni hepatice. La bărbații intre 
50 și 57 de ani, „mari fumători", 
riscul de infarct este de 10 ori mai 
mare în comparație cu nefumătorii, 
mortalitatea prin cardiopatii ische
mice este mai ridicată la fumători, 
decesele subite în urma crizelor de 
angină Dectorală sînt de 4 ori mai 
frecvente la fumători față de nefumă
tori ș.a.m.d.

— Se știe că este greu de convins 
un adult vechi fumător să renunțe 
la fumat. Ce ’ sugestii ați putea da 
fumătorilor pentru a reduce efectul 
nociv aî acestui obicei nesănătos 7

— Diferite colective de specialiști 
din lume oferă soluții nenumărate. 
Vechii fumători, care mai greu ar 
putea renunța complet la fumat, este 
bine să încerce să reducă zilnic, cu 
o țigară, numărul total de țigări 
fumate, să fumeze numai pe jumă
tate țigara, să reducă numărul de 
aspirații ale fumului. Pentru copii și 
adolescenți ar fi util ca familia, școa
la. cei din jur să le arate care sint 
efectele tutunului asupra sănătății, 
pentru ca tineretul, în mod conștient, 
să renunțe la fumat. Am convin
gerea că o informare corectă a popu
lației, o educație oncologică echili
brată și permanentă. în care succe
sele reale ale științei să fie scoase în 
evidență, dar să se arate limitele 
prezente ale tratamentului și riscu
rile unor obiceiuri considerate bana
le, ar putea duce la scăderea frec
venței îmbolnăvirilor.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTUa.

Huliganii și-au 
primit pedeapsa !
— Am greșit, onorată instanță : în după- 

amiaza aceea noi doream să mergem la 
baie și nimic altceva...

După replica de mai sus, în sala de 
festivități a întreprinderii „Dero" din Plo
iești — unde s-a judecat recent procesul 
unor grave abateri huliganice comise de 
Emilian Mănescu și Mihai Guțan — s-a 
stirnit, pentru scurtă vreme, rumoare. Nu 
atît pentru faptul că replica de mai sus 
contrasta flagrant cu infracțiunile de care 
cei doi erau acuzați, cit, mai ales, pentru 
faptul că mulți, foarte mulți dintre cetățenii 
care ținuseră să asiste la dezbateri asista
seră cu numai cîteva zile in urmă și la 
săvirșirea infracțiunilor în cauză, și la ac
țiunea de stopare a actelor huliganice ale 
celor doi, la operația de prindere și aducere 
a acestora în fața judecății. Știau cît de 
„pașnic" și de „civilizat" se comportaseră 
aceștia în nevinovata lor dorință de a 
merge Ia baia de aburi din localitate...

Tntr-adevăr, în după-amiaza cu pricina 
E.M. și M.G. plecaseră de acasă cu intenția 
să facă o baie. Numai că, mai înainte de 
a race contact cu aburii băii, trecînd pe la 
unul din lăcașurile lui Bachus. au făcut 
contact cu aburii... alcoolului. Așa se face 
că odată ajunși lingă autobuzul condus de 
șoferul Constantin Vlăsceanu. parcat în 
apropierea cofetăriei „Crizantema", aces
tora li s-a părut că... autobuzul ar fi gata 
să dea peste ei. Și atunci, uitînd subit de

dorința de a se îmbăia, au dat frîu liber 
dorinței lor de a-1 molesta pe șofer. Au 
tăbărît în cabina mașinii, au scos bara de 
protecție și s-au năpustit amîndoi asupra 
omului — încă nedumerit de ceea ce se 
întimplă. După care, cei doi au luat-o la 
fugă, pierzîndu-se pe după colțul străzii...

Și totuși, în mai puțin de un ceas, cei doi 
au fost descoperiți, imobilizați și duși acolo 
unde le era locul — la arest, Trecînd pe 
lingă șoferul lovit, care dădea relații mili
țianului sosit la fața locului imediat după 
săvirșirea faptelor, tînărul Alexandru Ra
dulescu — muncitor tratamentist, în vîrstă 
de numai 18 ani — a auzit cîteva dintre 
semnalmentele huliganilor. Și atunci, lăsin- 
du-și la o parte propriile-i treburi s-a a-, 
propiat și mai mult cerînd și alte detalii. 
De ce 7 Pentru că în fața băii publice, 'a 
intrare, tînărul muncitor văzuse doi indi
vizi care semănau leit cu cei descriși și 
care, refuzîndu-li-se accesul in clădire din 
cauza stării de ebrietate, făceau „un scan
dal monstru"...

Surprinși, descumpăniți de reacția fermă 
a organelor de miliție, huliganii au încercat 
din. nou să fugă. Nu au mai reușit însă. 
Mașina care urma să-i dtică la arest sosise 
deja...

Era firească deci rumoarea stirnită in 
sala de judecată atît de „căințele" de oca
zie ale celor doi huligani, cît și de „apă
rarea" invocată de aceștia. La fel de justi
ficată este și satisfacția pe care am citit-o 
în ochii tuturor celor prezenți acolo la pro
nunțarea sentinței : cîte cinci ani închisoa
re pentru fiecare dintre cei doi Infractori. 
Atitudini care exprimă nu numai indigna
rea și condamnarea morală a unor aseme
nea fapte, dar și hotărirea cetățenilor de a 
sprijini activ, cu promptitudine și fermi
tate, operațiunea de eradicare a unor

asemenea încălcări de lege desfășurată de 
organele de stat competente.

Avatarurile unei 
„nunți cu dar“

Tn urma unor neînțelegeri ivite la numai 
cîteva lunî de la căsătorie, soții Marilena 
și Alexandru N. — ambii din județul Pra
hova — au hotărît să se despartă. Așa că, 
părăsind domiciliul comun, s-au întors fie
care în comuna natală : Marilena N. — în 
Cărbunești ; Alexandru N. — în Moara 
Domnească. înțelegere care nu a mai 
funcționat însă Ia fel de bine și atunci 
cînd a fost vorba de împărțirea bunurilor 
comune. Motiv pentru care, mai înainte de 
a cere instanței să-i divorțeze, soții au ce
rut împărțirea judecătorească a bunurilor 
comune...

Răsfoim „inventarul" în cauză : un imo
bil cu trei camere în comuna Rîfov, mobilă, 
covoare, carpete — cam tot ceea ce trebuie 
unei gospodării. La un moment dat. aten
ția ne este atrasă de două sume de bani 
— destul de substanțiale — trecute insă sub 
unul și același titlu : „Dar de nuntă". Pri
ma dintre cifre indică 23 350 lei. Cea de a 
doua — 25 000 lei.

Să fie vorba de o eroare 7
Ajunși în fața instanței, soții lămuresc ei 

înșiși „eroarea" : deși s-au căsătorit unu! 
cu celălalt numai o singură dată — Iertați 
truismul — Marilena și Alexandru N. au 
fost insă... de două ori mire și mireasă ! în 
dorința de a obține un „dar" cît mai mare,

•

au făcut două nunți. Pe prima — în co
muna miresei ; pe cea de a doua — în co
muna mirelui.

Oare n-ar fi mai bine pentru cei doi soți 
deșpărtiti în fapt să se gindească — măcar 
acum, cit încă nu este prea tîrziu — că 
dacă tot le-au pretins altora să participe 
la două nunți să pretindă și de Ia ei înșiși 
nu o „jumătate" de căsnicie — ca acum — 
ci „măcar" una întreagă 7 1

Fapta 
pe întuneric, 

răsplata 
pe lumină

într-o seară, întîrziind mai mult în tata 
unui pahar cu vin, Gheorghe P. — domici
liat în comuna Gheorghița — a hotărît să 
intre in casa vecinei sale M.V. și să-i sus
tragă o sumă de băni. Deși la un moment 
dat a pus „răul în față" — „Dar dacă fac 
zgomot și se scoală vecina 7“ — în loc să 
renunțe măcar așa, de teamă, Ia ja
ful pus la cale, acesta a hotărît să-și ia 
unele măsuri de siguranță. Așa că, mai 
înainte de a intra în camera în care aflase 
că iși ține banii vecina, hoțul s-a dus la 
tabloul electric și a scos toate siguranțele...

Tribunalul județean Prahova, secția pe
nală. în loc să-și vadă fapta în adevărata 
ei lumină. Gheorghe P. face și acum apel 
la Întuneric :

— Să spună reclamanta aici de față : 
m-a văzut dînsa intrînd sau iețind din ca
mera din care spune că i s-au furat banii 7

în locul reclamantei a răspuns completul 
de judecată : cu probe materiale, cu exper
tize criminalistice și cu... „corpul delict" — 
banii găsiți asupra sa. Răspuns care *-a 
concretizat și prin pedeapsa aplicată lui 
Gh. P. : trei ani muncă corecțională.

Oricît de mult ar invoca în sprijin întu
nericul. necinstea ajunge pînă la urmă să 
fie scoasă la lumină.

Din caietul 
grefierului

„In ciuda faptelor de care sînt acuzai și 
pe care numai din sinceritate nu le tăgă
duiesc (injurii si calomnii — n.n.), eu le 
port o deosebită stimă celor două recla
mante ; stima mea ar fi însă mult mai 
mare dacă acestea și-ar retrage plingerile 
făcute instanței..."

(Tribunalul județean Prahova, frag
ment din susținerile inculpatului "Fl. V.)

„Vițeii au intrat singuri în porumbul re
clamantului producîndu-i, intr-adevăr, une
le stricăciuni ; paguba se datorează Insă 
numai faptului că reclamantul nu și-a cu
les porumbul la timp, lucru pe care aceștia 
nu aveam de unde să-l știm".

(Tribunalul județean Prahova, dosar 
civil 2361/1977, fragment din apărarea 
pîritului)

Titus ANDREI
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Duminica viitoare —ALEGERILE!
Peste o săptămînă, la 20 noiembrie, ne vom prezenta cu toții in 

fața urnelor, pentru a-i alege în consiliile populare municipale, oră
șenești șl comunale pe cel mai buni dintre cei mai buni reprezen
tanți al obștii, in intîmpinarea acestui eveniment, au avut șl continua 
sâ aibă loc, pe întreg cuprinsul țării, întilniri ale alegătorilor cu can
didații Frontului Unității Socialiste. Desfășurate intr-un spirit de

înaltă responsabilitate civică, aceste întilniri se constituie în tot atitea 
dialoguri fructuoase, in care alegătorii și candidații lor fac propuneri, 
preconizează măsuri și iși iau angajamente, stabilind programe con
crete de lucru ale consiliilor populare pentru viitoarea legislatură.

Publicăm astăzi o relatare despre citeva din problemele care au 
făcut obiectul unor adunări cetățenești din Tg. Jiu.

— Sîntem convinși că 
viitoarea legislatură va fi, 
prin munca noastră, a tu
turor, și mai bogată in 
realizări.

Această apreciere se re
petă ca un lait-motiv în 
toate intîlnirile care au loc 
în aceste zile între alegă
torii din municipiul Tg. 
Jiu și candidații lor pen
tru alegerile de deputați 
în consiliul popular. Sint 
multe argumentele aduse 
în favoarea ei. Dezvoltarea 
Industrială a orașului —■ 
altădată un modest tirg de 
provincie — se exprimă as
tăzi în ritmuri dintre 
cele mai înalte. Producția 
globală înregistrează o 
creștere de peste 23 la sută 
față de anul 1975. Atit ea 
rezultat al eforturilor crea
toare ale oamenilor muncii, 
cit și al apariției pe harta 
economică a orașului a 
numeroase obiective in
dustriale noi — fabrica de 
plăci aglomerate din lemn, 
fabrica de sticlărie menaj, 
fabrica de nutrețuri con
centrate, secțiile de matri- 
țerie și cauciuc regenerat 
și altele. Iar ca o conse
cință firească a dezvoltării 
industriale, realizările pe 
plan social-urbanistic au cu
noscut și ele ritmuri asemă
nătoare. în actuala legisla
tură au fost date în folosin
ță 2 800 apartamente, un spi
tal modern cu 700 de pa
turi, o policlinică și un cen
tru stomatologic, casa de 
cultură a sindicatelor, casa 
tehnicii pentru tineret, sala 
de sport polivalentă, un 
ștrand și 3 săli de gimnas
tică, 7 500 mp suprafață 
comercială, o piață agro- 
alimentară, numeroase do
tări tehnico-edilitare.

Peste 20 000 de locuitori 
au participat la adunările 
de depunere a candidaturi
lor și la întilnirile care au 
avut loc pină acum. Ce 
probleme se aduc în dez
batere ? Cele mai multe 
dintre ele vizează perfec
ționarea activității consiliu
lui popular, conducerea și 
gospodărirea orașului.

„Apreciem eforturile 
mari făcute în ultimii ani 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a orașului Tg.

Jiu — arăta la o astfel de 
întîlnire cetățeanul Victor 
Popescu din circumscripția 
electorală -tir. 14. Dar ele 
ar fi resimțite și mai mult, 
de un număr și mai mare 
de cetățeni, dacă primăria 
ar fi asigurat realizarea in
tegrală, în fiecare an, a 
planului de construcții Ia 
locuințe. Or, după cile cu-

dotările de strictă necesi
tate. Consecințele necore- 
lării din timp a construc
țiilor de locuințe cu ase
menea cerințe se resimt 
astăzi în cartierul 9 Mai. 
Deși aici trăiesc în prezent 
circa 25 000 de locuitori, el 
continuă să ducă lipsa unor 
dotări social-culturale în 
măsură să satisfacă în cele

astfel unele Inegalități in
tre anumite zone ale ora
șului și altele".

Multe opinii din amplul 
dialog al alegătorilor cu 
candidații au avut în prim- 
plan creșterea răspunderii 
civice a locuitorilor, a opi
niei cetățenilor față de a- 
vutul obștesc, de bunurile 
publice ale societății. „Chel-

NOIEMBRIE

Opiniile alegătorilor, 
propunerile si angajamentele 
lor-program concret de lucru 

al consiliului popular
nosc, atît anul trecut, cît și 
anul acesta au existat și 
există restanțe. Construc
ția de locuințe este unul 
din factorii care contribuie 
la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. 
Tocmai de aceea, consiliul 
popular — și cu ajutorul 
nostru, al tuturor, pentru 
că el reprezintă interesele 
noastre — are datoria să 
facă totul pentru realiza
rea integrală a locuințelor 
prevăzute". Unele propu
neri și critici — da, critici, 
pentru că aceste întilniri se 
constituie și intr-un efi
cient control al maselor
asupra activității consiliu
lui popular — vizează îm
bunătățirea activității de 
proiectare și dotare a 
noilor cartiere. „în spiri
tul indicațiilor conducerii 
partidului, consiliul popu
lar să ia măsuri — cerea 
alegătorul Nicolae Nicolau 
din circumscripția electo
rală nr. 18 — ca noile 
cartiere să aibă asigurate 
încă de la proiectare toate

mai bune condiții nevoile 
populației". Opinii asemă
nătoare vizează și alte do
menii la perfecționarea că
rora cetățenii. în calitate 
de participanți la actul 
conducerii vieții economi- 
co-sociale a orașului, la 
autogospodărirea acestuia, 
sint pe deplin interesați. 
Alegătorul Ion Pițlgoi, din 
circumscripția electorală 
nr. 13, făcea următoarea 
remarcă : „în orașul nos
tru se fac eforturi apre
ciabile pentru îmbunătă
țirea aprovizionării popu
lației. S-a dat în folosință 
un supermagazin, s-au con
struit numeroase unități co
merciale la parterul blocu
rilor. mărfurile pentru sa
tisfacerea cerințelor curen
te n-au lipsit și nu lipsesc. 
Dar în organizarea activi
tății comerciale continuă să 
existe unele carențe. Ope
rația de repartizare echita
bilă pe cartiere a fondului 
de marfă, de pildă, nu este 
făcută întotdeauna cu spi
rit de răspundere și apar

tuim mulțî bani, investim 
multă muncă — sublinia 
pensionarul Ion Cotoi — 
pentru amenajarea unor 
zone verzi, a unor spații de 
joacă pentru copii. Dar. 
după scurtă vreme, pentru 
că nu sint întreținute cum 
trebuie, acestea încep să se 
degradeze, așa cum este 
cazul cu baza de agrement 
Pandurașul. Or, cine dacă 
nu noi, cetățenii, trebuie să 
veghem la buna lor gospo
dărire

Prin interesul pe Care-1 
manifestă cetățenii față de 
dezvoltarea economico-so- 
cială a orașului, prin numă
rul mare de propuneri, an
gajamente și critici exprima
te in cadrul întilnirilor cu 
candidații. campania elec
torală exprimă cit se poate 
de convingător — ne spune 
tovarășul Nicolae Iacobes- 
cu. președintele consiliului 
municipal al Frontului Uni
tății Socialiste — forța de
mocrației noastre socialiste. 
Oamenii știu că opiniile lor 
sint ascultate, Că nu sint

simpli furnizori de idei, ci 
că ei trebuie să decidă — 
în calitate de alegători — 
asupra programului de ac
tivitate al consiliului popu
lar pentru întreaga legisla
tură. Forța și .acuitatea cri
ticii din aceste adunări au 
o explicație care ține, de 
asemenea, de democrația 
noastră socialistă. Ea se a- 
dresează in egală măsură și 
persoanelor," și obștii, pen
tru că la noi obștea este 
învestită cu mari răspun
deri in ce privește actul de 
conducere și autogospodă- 
rire a orașului. Ca dovadă 
că așa stau lucrurile, pen
tru circa 80 la sută din cele 
240 de propuneri — Care 
vizează îmbunătățirea acti
vității de construcții, gos
podărirea și înfrumusețarea 
orașului, mai buna organi
zare a prestărilor de servi
cii către populație, soluțio
narea mai promptă a sesi
zărilor adresate de cetățeni 
cu diferite prilejuri etc. — 
și candidații și-au asumat 
angajamentul de a le rezol
va cu forțe proprii, prin 
contribuția obștească a ce
tățenilor. Foarte puține pro
puneri vizează, ca posibili
tăți de rezolvare, organe 
județene și centrale. Acest 
lucru înseamnă că marea 
majoritate a propunerilor 
vor fi incluse în planul edt- 
litar-gospodăresc al consi
liului popular pentru urmă
torii doi ani si jumătate. 
Spun marea majoritate și 
nu toate, pentru că o bună 
parte din ele — cam 20 la 
sută — au fost soluționate 
prin participarea cetățeni
lor. chiar în timpul cam
paniei electorale".

Esențial este acum ca în 
etapa următoare consiliul 
popular să asigure prin noii 
deputați, în același cadru 
de conlucrare democratică, 
o amplă angajare a tuturor 
forțelor materiale și umane 
la înfăptuirea lor. FAP
TELE — iată etalonul de 
măsură al întregului dialog 
purtat în timpul campaniei 
electorale.

C. PRUESCU
D. PRUNĂ

Agendă 
electorală

TULCEA. Sub egida secției de 
propagandă a Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R. a fost ti
părită și difuzată în localitățile 
și întreprinderile județului lu
crarea monografică „Județul 
Tulcea — împliniri și perspecti
ve". Lucrarea prezintă principa
lele realizări ale județului in 
anii de după eliberare și pers
pectivele deschise dezvoltării sa
le dț Congresul al XI-lea al 
partidului. De asemenea, au fost 
tipărite pliante care prezintă 
statistici și imagini sugestive din 
domeniile industriei, investiții
lor, agriculturii și al creșterii 
nivelului de trai. Tot în spriji
nul muncii politico-educative 
care se desfășoară in campania 
electorală, secția de propagandă 
a editat foi volante care pre
zintă cele mai importante rea
lizări economice și sociale ale 
județului. (E. Mihăilescu).

IAȘI. Sub egida Consiliului 
județean Iași al Frontului Uni
tății Socialiste a apărut o bro
șură -în sprijinul campaniei e- 
lectorale de la 20 noiembrie. 
Sub titlul „împliniri și perspec
tive", broșura prezintă dezvolta
rea economică și social-culturală 
a județului, a orașelor sale Iași, 
Pașcani, Hirlău și Tirgu Fru
mos, precum și a comunelor care 
vor deveni centre urbane pină 
în 1980 — Belcești, Podu Uoaiei, 
Tibăneștl, Răducăneni și Vlă- 
deni. (Manole Corcaci).

BISTRIȚA-NASAUD. Secția 
de propagandă a Comitetului ju
dețean de partid Bistrița-Năsăud 
a editat broșura intitulată „Bi
lanț rodnic — perspective lumi
noase", cuprinzind un bogat ma
terial documentar în care sint 
prezentate realizările dobîndite 
de oamenii muncii în legislatura 
care se încheie, precum și prin
cipalele direcții de dezvoltare e- 
conomico-socială a județului în 
actualul cincinal. Capitolele de
dicate industriei, agriculturii, in
vestițiilor și construcțiilor, for
ței de muncă. învățămîntului și 
nivelului de trai sînt sugestiv 
ilustrate cu tabele și grafice. 
(Oh. Crișan),

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 

plăcere să vă adresez calde și sincere felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de pace și progres poporului iordanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Plecarea delegației economice guvernamentale
a Republicii Populare

Delegația economică guvernamen
tală a Republicii Populare Democra
te Coreene, condusă de tovarășul Rj 
Tai Sig, vicepreședinte al Consiliu
lui Economic al Comitetului Popular 
Central al R.P.D. Coreene, care a 
făcut o vizită în țara noastră, a pă
răsit, sîmbătă la amiază. Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, membrii de-

Cronica
între 10 și 12 noiembrie ne-a vizitat 

țara dl. Harry Taylor, vicepreședinte 
executiv al Consiliului general de 
administrație al Băncii americane 
Manufacturers Hanover Trftst Co.

Cu acest prilej, oaspetele a fost 
primit de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și a avut convorbiri cu 
Vasile Răuță, guvernatorul Băhcii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, și Vasile Voloșeniuc, pre
ședinte al Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior. Au fost discutate probleme" 
legate de dezvoltarea relațiilor eco
nomice între firme românești și Ban
ca Manufacturers Hanover Trust Co., 
precum și cu alte companii ame
ricane. ★

în zilele de 7—12 noiembrie, la 
invitația C.C. al P.C.R., o delegație 
de activiști ai P.S.U.G., condusa de 
tovarășul Jiirgen Grosser, șef de 
sector la Secția Ocrotirea Sănătății 
a C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vi-

vremea
Ieri In țară î Vremea a fost ln ge

neral frumoasă și s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost variabil, mai mult senin. 
S-a produs ceață persistentă în Tran
silvania, unde izolat s-a semnalat și 
burniță. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit, cu intensificări locale la mun
te, cu viteze pină la 55 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 3 grade la Miercurea Citic și 22 
de grade la Caransebeș. în București : 
Vremea a fost frumoasă și caldă. Ce
rul mai mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de 20 de grade.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT t
în preliminariile campionatului mondial de fotbal

Astăzi, România-Iugoslavia
Formațiile celor două echipe reprezentative

Astăzi, de la ora 14. pe stadionul . 
„Steaua" din București, se va juca 
partida România — Iugoslavia, eve
nimentul fotbalistic nr. 1 din toam
na acestui an pentru amatorii de 
sport din tara noastră. Interesul 
pentru acest, penultim meci din gru
pa a VIIl-a a preliminariilor cam
pionatului mondial este foarte mare 
pe continentul nostru, ca si in unele 
tari .sudamericane. o dovadă consti- 
tuind-o si cci anroape o sută de ga
zetari străini, prezenți, alături de 
ziariștii români. Ia conferința de 
presă in cadrul căreia cei doi con
ducători tehnici — Ștefan Covaci și 
Marko Valok au făcut cunoscute 
formațiile României și Iugoslaviei.

în ceea ce privește formația noas
tră nu sînt de semnalat noutăți de 

' ultimă oră. Ștefan Covaci a comu
nicat un „11“ alcătuit în majoritate 
c, virșitoare din fotbaliști care au 
jucat si in precedentele meciuri din 
preliminariile campionatului mondi
al. De fapt, fată de formația noas
tră din narii da de debut, de la 16 
aprilie a.c.. România — Spania 1—0, 
s-a operat o singură modificare : 
portarul Moraru. in locul lui Cris
tian. aceste trecut ca rezervă. Iată-i 
pe cei 11 fotbaliști români care as
tăzi vor juca din toate forțele lor 
pentru victorie : Moraru — Cheran, 
Sames. Sătraăreanu. Vigu — Dumi
tru. BSIoni, Iordănescu — Crișan, 
.Georgescu. Zamfir. Căpitan al echi
pei : Ion Dumitru. Cei cinci jucători 
de rezervă, in ordinea posturilor din 
echipă, sînt următorii : Cristian, Do- 
brău. Romilă. Bălăci. Lucescu.

A fost apoi rindul conducătorului 
tehnic al echipei oaspete. Marko Va
lok. să comunice echipa Iugoslaviei 
(ordinea numelor jucătorilor este 
dată în așezarea 4—3—3. obișnuită 
în presa noastră, iar între paranteze 
sînt notate numerele pe care le vor 
purta pe tricouri respectivii jucă
tori) : Borota (1) — Muzinicî (3), 
Stojkovici (5), Hatunici (6), Jelikici 
(2) — Trifunovici (4). Nikolici (8), 
Șurjak (10) — Zungul (7). Filipovici 
(9). Sușici (11). Căpitan al echipei : 
Ivan Șurjak. Jucători de rezervă vor 
fi : Katalinicî (12). Boljat (13). Raj- 
koviei (14). Za.jeț (15). Vukotici (16).

Reamintim că partida va fi arbi-

trată de o brigadă belgiană condusă 
de Albert Delcourt.

în cadrul conferinței de presă 
menționate, răspunzind la întrebă
rile unor ziariști. Marko Valok a a- 
firmat că formația Iugoslaviei pen
tru meciul de astăzi de la București 
este o formație tînără, ambițioasă și 
tehnică, pe care speră să o perfec
ționeze in perspectiva viitoarelor 
competiții oficiale internaționale. La 
rindu-i. Stefan Covaci și-a exprimat 
încrederea in capacitățile echipei 
României, omogenă tactic si sudată- 
sufletește, care vreme de aproape 
un an si-a dedicat eforturile pentru 
înfăptuirea obiectivului atit de mult 
dorit — calificarea la turneul final 
al campionatului mondial.

Echipa României joacă astăzi. în 
fata propriilor susținători, una din
tre cele mai importante partide. Să 
credem în această echipă a noastră, 
să o încurajăm în mod sportiv, cu 
înflăcărare, fără nici o ostenire. din 
primul minut si Pină la fluierul fi
nal. Hai, România 1

Valeriu MIRONESCU★
în localitatea iugoslavă Osijek s-a- 

disputat sîmbătă după-amiază me
ciul dintre selecționatele de tineret 
ale Iugoslaviei și României, contînd 
pentru campionatul european de fot
bal rezervat echipelor cu jucători sub 
21 de ani. Fotbaliștii iugoslavi 
obținut victoria 
(1-0).

au
cu - scorul de 2—0

De la 
ni se

la 
de 
de 

din

C.N.E.F.S. 
comunică :

Legitimațiile de liberă intrare
manifestările sportive eliberate 
C.N.E.F.S. sînt valabile la meciul 
fotbal România — Iugoslavia, 
ziua de 13 noiembrie a.c.. de pe sta
dionul „Steaua", după cum urmea
ză : legitimațiile de culoare roșie, 
în piele, la tribuna oficială si tribu-z 
na 0 ; legitimațiile de ziariști, cu ti
chet de masa presei, la tribuna 0 ; 
legitimațiile de culoare albastră, ver
de si roșie, de ziariști ffără tichet la 
masa presei), la tribuna I.

Accesul publicului în stadion se va 
face începind de la ora 11.

DUMINICA, 13 NOIEMBRIE 1977
Programul 1
8,00
8,15
9,10
9,20
9,45

10,00
11,43
12,30
13.00
13,05
13.05
13,55

Sportul pentru toți
Tot inalnte I
Șoimii patriei
Film serial pentru copii: Ivanhoe 
Pentru căminul dv.
Viața satului
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical
Ora veselă
Fotbal: România — Iugoslavia — 
in preliminariile Campionatului 
mondial
Walt Disney Story — desene ani
mate
Ciclul „Drumuri europene1» 
Povestea filmului
Șah mat în... 15 minute
Film serial: Linia maritimă Onedin 
Floarea din grădină
Emlslune-concurs pentru tineri in
terpret de muzică populară 

19,00 Micul ecran pentru cei 
19,20 1001 de seri 
19,30 Telejurnal 
19,50 ......................... ■■■ ■
20,10

15,50

16.15
16,45
17,00
17.15
18,05

mici

Bălcescu 
in In- 

studiourilor

„LE FIGARO" „EUROFORUM"

Secta... pe banca justiției
• Singurul crez banul • Un „univers paranoic" pentru 

adolescenții dezorientați

File de istorie — Nicolae 
Film artistic: „întîlnire 
stanță11. Producție a 
engleze
Antena vă aparține...
Spectacol prezentat de județul 
Arad

22,50 Telejurnal

21,50

Programul 2
10,00 Concert educativ

LUNI, 14 NOIEMBRIE 1977
Programul 1
16,00
16,05
16,30
19,10

Telex
Teleșcoală
Emisiune în limba maghiară 
Plaiul nostru românesc — 
populare 
1001 de seri

melodii

19,20
19,30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii partidului 

voltare economico-socială 
Economia românească — dinamism 
șl eficientă (I)
Astăzi : Ritmurile industriilor de 
virf
Cintarea României 
Roman-folleton: Nicholas Nickleby 
Mai aveți o întrebare ?
Cadran mondial

20,20
20,35
21,30
22.05
22,23 Telejurnal

de dez- 
a țării.

Programul 2
16,30 Eu cînt că mi-e tara dragă — 

melodii populare
16,55 Intilnire cu satira și umorul
17,45 Cenacluri ale tinerelului 

Capitală 
Pentru căminul dv. 
Un cîntec de demult 
Film serial pentru copii: Cuore 
1001 de seri
Telejurnal
Seară de balet: „Călin" — de 
Allred Mendelsohn, după poemul 
lui M. Eminescu
Telex
Actualitatea bucureșteană

18,20
18,35
18,55
19,20
19,30
19,50

21,00
21,05
21,30 Te cînt, meleag românesc

din

„Pentru prima dată in acest secol 
— scrie ziarul —.0 „biserică" va com
pare în fața justiției. Este vorba de 
așa-numita „Biserică de scientolo- 
gie", iar acuzația pe care i-o aduce 
Asociația de apărare a familiei și a 
individului este practicarea... escro
cheriei. Procesul va fi mai deosebit ; 
nici o victimă nu va veni la bară. 
Liderul și fondatorul acestei biserici, 
La Fayette Ronald Hubbard, va fi și 
el absent. A plecat fără să lase nici 
o adresă ; foarte probabil că face din 
nou un voiaj cu unul din cele trei 
iahturi ale sale. Personajul nr. 2 al 
organizației este și el absent. Mai ră- 
mine doar directorul filialei franceze, 
Georges Andreu. S-ar putea ca el să 
creadă intr-adevăr in virtuțile doctri
nei scientologiei, pe care un expert 
în finanțe o califică drept o. afacere 
bine administrată și prosperă...

Cert este că Andreu nu și-a vîrit 
în buzunar banii proveniți din vin- 
zarea „indulgențelor" care asigură 
celor ce le cumpără fericire, bani și 
sănătate. Banii, după un tranzit in 
Anglia, intră în sertarele papei Hub
bard, judecat in absență. Stranie bi
serică și stranie scientologia in cau
ză, care au drept mare preot un mare 
patron, iar ca miniștri ai cultului niș
te misiți. Ea garantează credincioși
lor „cunoașterea propriului eu cit și 
a celorlalți", iar această cunoaștere 
„conduce la descoperirea acelui 
«Thetan» (sufletul) care este nemuri
tor". Tribunalul nu se va lega insă 
nici de „natura" sau „scopurile" ur
mărite de scientologie. Va fi pus in 
cauză doar modul în care biserica iși 
atrage „clienții".

Se știe că fondatorul sectei, Hub
bard, fost autor de povestiri științi- 
fico-fantastice, și-a elaborat dogma 
in urma unui riguros studiu de mar
keting, menit a determina dacă ideile 
lui vor avea priză și dacă vor fi, 
deci, rentabile. Moon, fondatorul altei 
secte foarte rentabile, a introdus și 
el in preceptele pe care trebuie să 
le urmeze toți fidelii ingenioasa idee 
potrivit căreia bancnotele de 100 de 
dolari sint „nefericite" atunci cind 
servesc plăcerilor oamenilor și că ele 
devin... fericite atunci cind ajung, în 
număr cît mai mare, în posesia sa 
proprie.

Fiecare din aceste pseudo-religii 
adoptă cite un credo în care se în
vălmășesc tot felul de idei absurde. 
Lor li se supun orbește sute și mii 
de adolescenți, în care dorința de a 
crede in ceva le răpește orice simț 
critic.

„In felul lor — recunoaște un de
putat din regiunea Rhonului, care a 
avut de-a face in circumscripția lui 
cu afaceri de racolare a tinerilor de 
către mooniști și care vrea să întru
nească într-o organizație nefericitele 
familii ale copiilor recrutați de secte 
— aceste credințe s-au născut ca o 
reacție împotriva cinismului societă
ții noastre". Ravagiile pp care le pro
voacă sectele asupra personalității 
adepților sint inimaginabile : izolați, 
depersonalizați prin apartenența la 
grupuri in care este o virtute de a-i 
spiona pe ceilalți, rupți de orice le
gătură cu exteriorul, tinerii membri 
devin curînd cazuri irecuperabile. în 
cele mai multe cazuri la limita mi
zeriei fiziologice, ei se aseamănă 
mult cu narcomanii și au nevoie de 
tratamente psihiatrice serioase. Unul 
dintre aceștia, evadat din secta „Co
piii lui dumnezeu", se temea că va fi 
ucis „de niște unde misterioase". Me
dicii au luat în serios cazul acestui 
tinăr care a reușit să scape ; alți 
confrați de-ai lui au fost descoperiți 
fără viață, in urma unor crime ri
tuale. Alt evadat era convins că for
te oculte făceau presiuni asupra lui 
pentru a-1 determina să se sinucidă, 
iar el se temea că într-o bună zi, 
„intr-un moment de neatenție", se 
va lăsa convins.

Un specialist in psihiatrie conside
ră că sectele iși recrutează adepții 
din rindul unor adolescenți cu un 
psihic labil, in momente cind aceștia 
se simt dezorientați, adueîndu-i apoi, 
prin universul paranoic pe care ii 
creează in jurul lor, intr-o situație 
fără ieșire. Este cutremurătoare rea
litatea că toți acești tineri „credin
cioși" constituie perjtru secte o forță 
pe care o țin întru totul în mină. 
Scopurile urmărite de conducătorii 
acestor „școli de formare a paranoi
cilor" sint incă destul de obscure. 
Este însă clar ca lumina zilei că din 
credulitatea lor capii sectelor obțin 
uriașe profituri" — arată in încheiere 
cotidianul francez.

Democrate Coreene
legației ou fost salutați de tovarășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Bujor Almășan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, de alte 
persoane oficiale.

Au foist prezenți Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

zilei
zită pentru schimb de experiență în 
țarp noastră.

Ministrul petrolului din Kuweit, 
Abdul Muttaleb Al-Kazemi, și-a în
cheiat vizita întreprinsă în România.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Bujor Almășan. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice.

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicații
lor anunță că, datorită unor lucrări 
de reparații Ia podul peste Prut din 
punctul de frontieră Albița-Leușeni, 
circulația rutieră va fi închisă in zi
lele de 15 și 16 noiembrie, între orele 
10.90 și 14,00, și în ziua de 17 noiem
brie, intre orele 8,00 și 14,00.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 noiembrie. în țară ; Vremea se 
va răci ușor, mai ales in jumătatea de 
nord a țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în Crișana, 
Transilvania, Maramureș și Moldova, 
unde vor cădea ploi locale. în rest, 
ploi izolate. Vint slab pină la potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. La 
munte vu ninge, iar vîntul va prezenta 
intensificări locale, cu MJteze ce vor 
depăși 100 km pe oră. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 2 și 
plus 8 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei* în a doua parte a Inter
valului, iar maximele între 6 și 16 gra
de, local mai ridicate în sud. în Bucu
rești : vremea se tnenține relativ caldă. 
Cerul va, fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

„0 lume pierdută în societatea
modernă occidentală14

• Dezvăluirile dramatice ale unui studiu despre cei 10 milioane 
vest-europeni care trăiesc în sărăcie și suferință • Dezavantajați 
de la naștere • La periferia societății sau excluși de societate ?

Revista „Euroforum". editată de Comisia Pieței comune vest-eu- 
ropene, publică un amplu articol în care dezvăluie „viata area a mili
oanelor de dezmoșteniți ai soartei din Europa occidentală".

„Conceptul despre -lumea a treia» 
— scrie revista — este bine cunoscut 
tuturor. el înglobind îndeobște 
țările subdezvoltate sau în curs de 
dezvoltare. Dar există și un fel de 
«-lume a patra» : ea ii cuprinde pe 
toți cei săraci din Europa occiden
tală.

Sărăcia este un fenomen social. 
De obicei, vorbim despre sărăcia al
tora și ignorăm sărăcia de la no.’, 
(din țările vest-europene — n.r.). Dar. 
sărăcia reprezintă o realitate pentru 
ceva mai mult de 10 milioane cetă
țeni din Europa occidentală. Organi
zația «Ajutor pentru toți cei în su
ferință» a întocmit un raport despre 
condițiile materiale ale familiilor 
respective. Datele raportului ur
mează să fie publicate intr-o «Carte 
albă». Iată cîteva din aspectele re
levate :

în mai 1977. în Belgia s-a efectuat 
o anchetă în rindul multor familii 
aflate în sărăcie si s-a descoperit, că 
40 la sută din acestea aveau doar 
venituri cu totul intimpiătoare. iar 
37 la sută trăiau din ajutoare pentru 
somai sau asistentă socială. De ase
menea. a reieșit că 42 la sută din 
aceste' familii aveau un «Venit» atit 
de scăzut, incit nu puteau face fată 
unor nevoi elementare.

Majoritatea celor săraci sînt origi
nari din chiar țările în care trăiesc 
(Franța, Belgia. R.F.G. etc.) : multi 
sînt însă si străini care vin să mun
cească in aceste țări, unii fiind sta
biliți acolo de o generație sau două. 
Trăind în locuințe mizere, avînd o 
înfățișare mizeră si alimentîndu-se 
cu o hrană mizeră, membrii acestor 
familii se află practic în imposibi
litate de a scrie, a citi sau a socoti. 
Ei se găsesc Ia periferia societății si. 
virtual, sint excluși de societate.

Familiile la care ne referim trăiesc 
de obicei în locuințe improvizate 
care sint denarte de a oferi vreun 
confort. Ele se găsesc practic izolate.

• STICLĂ IN LOC DE 
METAL. Un grup de oameni 
de știință sovietici a propus, 
după îndelungate cercetări, o 
compoziție specială din sticlă 
pentru fabricarea de conducte. 
Țevile de sticlă nu numai că 
inlocuiesc cu succes pe cele din 
metal, ci sînt chiar de calitate 
superioară. Avantajul țevi
lor din sticlă specială este marea 
lor rezistență în cele mai dife
rite medii, de unde rezultă și 
posibilitatea folosirii lor înde
lungate. De asemenea, în in
dustrie, țevile din sticlă permit 
urmărirea produsului transpor
tat prin conductă de-a lungul 
întregului proces tehnologic.

Turcia au descoperit în Marea 
Marmara un puternic cîmp 
magnetic, asemănător celui din 
cunoscutul „triunghi al Bermu- 
delor". care, după cum se știe, 
a alimentat cele mai fantastice 
ipoteze. Cîmpul magnetic din 
Marmara este situat în apro
pierea insulelor Imralo. S-a 
constatat că in zona respectivă 
indicatoarele de navigație sint 
grav perturbate, ceea ce a dus 
adeseori fa accidente navale și 
aeriene. Geofizicienii presupun 
că pe fundul Mării Marmara, în 
apropiere de insulele menționa
te, existai mari zăcăminte de 
minereu de fier —fapt ce ar ex
plica această anomalie magne
tică.

• ANOMALIA MAG
NETICĂ DIN MAREA 
VIARMARA. Specialiștii din

• DEPENDENTĂ TO
TALĂ FAȚĂ DE ORDI
NATOARE ? Centrul de

studii de Ia Henley (Marea Bri- 
tanie) a publicat un amplu ra
port de 184 pagini, în care sub
liniază că, începînd din anul 
2 000. britanicii „vor depinde 
complet de ordinatoare" : gos
podinele își vor programa pe 
ordinatoare meniurile zilnice, 
videofoanele vor permite inter
locutorilor să se vadă și să se 
audă de la distantă. căldura, 
lumina, calitatea aerului în lo
cuință vor fi controlate de ma
șinile electronice etc. „Aceasta 
— subliniază raportul — va în
semna o ușurare a vieții coti
diene a oamenilor. Ce se va 
întîmpla însă dacă un creier 
electronic se va «deranja» ? Nu 
numai că o asemenea posibili
tate va priva pe cetățenii unor 
comunități întregi de bineface
rile civilizației, dar poate să 
pună în pericol chiar viata mul-

tora dintre ei" — conchide ra
portul, relevind imposibilitatea 
soluționării tuturor problemelor 
de viață cu ajutorul ordinatoa
relor.

• „COMOARA" NE
DORITĂ. Alphonse Beck din 
Domprix (Franța) a trăit, în- 
tr-una din zilele trecute, bucu
ria de a fi găsit o comoară. 
Nu mică i-a fost însă surpriza 
văzînd că obiectele găsite in 
timp ce își săpa grădina nu 
erau altceva decît 50 de grenade 
rămase acolo din timpul primu
lui război mondial ! „Comoara" 
era la mai puțin de o sută de 
metri de casa lui...

• JUNGLA TAILAN- 
DEZĂ ÎN PERICOL Cu 
două decenii în urmă, jumătate 
din teritoriul tailandez era aco
perit de junglă. în ultimii ani, 
jungla și-a restrîns mult peri
metrul, datorită faptului că a- 
nual se taie 400 000 hectare de 
pădure, ritmul tăierilor fiind de 
trei ori mai mare decît cel al 
plantărilor. Dacă se continuă 
astfel, susțin specialiștii, în 1990 
junglele tailandeze vor dispare 
în întregime. Pentru a prein- 
timpina această catastrofă, s-a 
elaborat un plan de plantare de 
arbori, menit să 
brul ecologic.

• ULTIMA 
A AGATHEI
La Londra au apărut, într-un

refacă echili-

LUCRARE 
CHRISTIE.

volum considerat drept ultima 
lucrare a Agathei Christie, me
moriile celebrei autoare de ro
mane de factură polițistă. Scri
să in perioada 1950—1965, lucra
rea „Agatha Christie : An Auto
biography", cuprinde cele mai 
importante momente din viața 
autoarei celor 90 cărți publica
te în timpul vieții sale, cărți 
care prin tiraj au fost depășite 
doar de operele lui Shakes
peare. Agathg Clarissa Miller 
Christie Mallowan, înnobilată de 
suverana Angliei, și-a încheiat 
biografia la virsta de 75 de ani 
cînd a conchis : „Acum sînt gata 
să accept moartea". A murit la 
85 de ani, lăsînd totuși nelămu
rită o anumită perioadă din via
ța sa, respectiv 11 zile din de
cembrie 1926 cînd, lovită de 
amnezie, a fost dată dispărută. 
Din memorii rezultă că roma
nele sale nu au fost create da-

tocită unor inspirații de mo
ment, ci
studii și
lungate.

au fost rezultatul unor 
cercetări atente, înde-

’60

• CINE-L VREA PE 
EUSEBIO ? Fosta stea a fot
balului portughez din anii 
și unul dintre puținii contracan-
didați — la ora respectivă — la 
gloria lui Pele, trăiește acum 
momentele dificile ale jucătoru
lui care nu mai găsește angaja
ment. După o încercare nereuși
tă de a face un contract cu 
modesta formație Desportivo de 
Chaves, care ocupă unul dintre 
ultimele locuri din clasamentul 
diviziei secunde, Eusebio duce 
în prezent tratative cu un alt 
club din aceeași categorie. Șan
sele însă — cum scrie presa 
portugheză — nu sînt mai mari...

Nu pot ocupa nici locuințele așa-zise 
«ieftine», deoarece pentru acestea 
chiria, deși mai mică, este totuși 
prea mare pentru veniturile lor si 
de aceea se văd nevoite să se refu
gieze unde găsesc — in barăci1 pă
răsite. în camioane sau remorci date 
la reformă. în Belgia, ca și în Marea 
Britanie. aceste familii trăiesc in 
cartierele vechi ale orașelor,' în fun
dături. în fabrici abandonate. în 
Germania occidentală, ele se adăpos
tesc in barăci vechi, scoase din uz. 
în Italia, trăipsc in orășele mizere. 
Numai in periferiile Romei se gă
sesc 800 000 asemenea familii.

Membrii acestor 
vantaiali și lipsiți 
la naștere. Mediul 
pune amnrenta pe 
brăcati sărăcăcios. ______ ____
tăroși, copiii aceștia sînt umiliți la 
scoală de ceilalți eoDii de aceeași, 
vîrstă. Victimă a discriminărilor de* 
tot felul, tineretul acestei «a patra 
lumi» vine pe piața forței de mun
că in condiții dezavantaioase. Dat 
fiind că n-au putut invăta o meserie, 
acești tineri sint destinați doar celor 1 
mai grele si murdare munci. Anga
jați fără contracte de muncă, ei sint 
si primele victime la concediere.

Totul concură ca să mențină «lumea 
a patra» în situația în care există : 
nu le sint garantate locuri de mun
că. salariile pe care Ie primesc sint 
deosebit de coborîte, nu au educa
ție. nu au profesie, patronii îi ex
ploatează. serviciile sociale ii negli
jează.

S-a încercat, cîteodată. să se ia 
unele măsuri, dar ele s-au dovedit 
de fiecare dată ineficiente. Gra
vitatea problemei este prea mare 
și prea puțin 
drum lung oină 
prăpastia care-i 
pe cei respinși 
mult mai ușor să 
lume «a patra, 
in societatea noastră modernă.

Din timp în timp, realitatea crudă 
deraniează confortul nostru intelec
tual- Recent, cu orileiul Danei de 
curent de la New York, am fost mar
torii unor scene de o violentă nebă
nuită. Fiecare a căutat o explicație. 
Dar o femeie de culoare i-a reDlicat 
unui reporter : «Ce vrei, domnule, 
sînt șomeră de doi ani si de o săp- 
tămînă n-am pus nimic în aură». 
Si ziaristul a comentat : «America 
îsi descoperă sărăcia sa».

Cite oare asemenea nane de cu
rent vor fi necesare ipainte ca ta
bloul să devină clar ? Cum si cînd 
Europa occidentală isi va descoperi 
săracii săi 1

Organizația «Ajutor pentru toti <tfi 
în suferință» încearcă să combată 
ignoranta despre această lume orin 
mijloacele sale modeste. Anul acesta, 
ea va tine o mare adunare publică, 
la 17 noiembrie, in sala «Mutualite», 
din Paris. Va fi o adunare desfășu
rată in miilocui unui mare oraș vest- 
euronea». Dar Dentru cît timp de 
acum încolo, cei 10 milioane de vest- 
euroneni năDăstuiti vor fi nevoit! să 
sălăsluiască în afara porților orașe
lor 7“ — încheie reviste „Euroforuni

familii sint deza- 
de șanse chiar de 

înconiurător îsi 
copilăria lor. îm- 
adeseori zdren-

înțeleasă. Este un 
se va Dutea reduce 
senară de societate 
de societate. Este 
_ consideri această 
ca o lume pierdută

l



PAGINA 6 SCINTEIA —duminică 13 noiembrie 7977

România socialistă: initiative, 
contribuție activă la cauza dezarmării

Comitetul Politic al O.N.U. a adoptat 
proiectul de rezoluție inițiat de țara noastră 

cu privire la consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE 12 — De la trimisul nostru special. — Comitetul Po
litic al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, vineri, proiectul de rezoluție 
inițiat de România cu privire la consecințele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor. Acesta este unul dintre primele documente referitoare la pro
blematica de interes vital a dezarmării, care întrunește aprobarea partiei- 
panților la actuala sesiune.

Proiectul, avînd la bază raportul 
secretarului general al O.N.U. întoc
mit de un grup de experți, sub pre
ședinția unui reprezentant al țării 
noastre, a fost adoptat prin consens, 
eeea ce evidențiază, o dată în plus, 
larga audiență de care se bucură ini
țiativa românească, faptul că efectele 
nefaste ale dinamicii tot mai accele
rate a înarmărilor în ceea ce privește 
atit securitatea internațională cit și 
imperativul dezvoltării (respectiv al 
reducerii și lichidării decalajelor e- 
conomice) constituie o preocupare 
arzătoare a tuturor națiunilor lumii. 
Semnificativ in această privință este 
faptul că un mare număr de țări au 
ținut să se alăture, în calitate de 
coautori, proiectului românesc, in 
baza căruia, după cum se știe, ra
portul secretarului general urmează 
să fie prezentat sesiunii speciale a 
Adunării Generale, dedicată proble
mei dezarmării, programată în pri
măvara viitoare.

Diferiți vorbitori au subliniat, de 
altfel, valoarea deosebită a datelor șl 
recomandărilor cuprinse în raport, 
subliniind că acestea se referă la un 
aspect de arzătoare actualitate. Re
prezintă un paradox fundamental, a 
declarat, în acest sens, reprezentan
tul Nigerului, ca o mare parte a 
populației lumii să trăiască in cea 
mai cruntă sărăcie și să sufere de 
malnutriție, în timp ce cheltuielile 
militare cresc intr-un ritm vertiginos. 
Nu poate fi promovată o cooperare 
sănătoasă între națiuni, atîta vreme 
cit fonduri uriașe sint folosite in 
scopul înarmărilor, accentuind astfel 
atmosfera de neincredere — a arătat 
vorbitorul, reliefind totodată că, în 
timp ce proiectele de dezvoltare ră- 
min în sertare, profiturile fabrican
ților și neguțătorilor de arme cresc 
neîncetat. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la consecințele pozitive pe 
care le-ar avea oprirea cursei înar

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

IN SPRIJINUL EXTINDERII COOPERĂRII EUROPENE 
IN DOMENIUL TRANSPORTULUI SI TURISMULUI

BELGRAD 12. Trimisul special 
Agerpres transmite : In ședințele 
din ultimele zile, organul de lucru 
privind cooperarea economică din 
cadrul reuniunii de la Belgrad a 
dezbătut probleme ale dezvoltării 
economice și cooperării intre state in 
domenii ca : transportul, turismul 
și muncitorii imigranți.

Luind cuvintul, reprezentantul ro
mân a menționat că pentru țările eu
ropene mai puțin dezvoltate crearea 
unei rețele de transporturi moderne, 
atit pentru nevoile interne, cit și 
pentru asigurarea participării la sis
temul de transporturi internaționale, 
constituie o preocupare de prim or
din. Țâra noastră, ă arătat el in con
tinuare, desfășoară o activitate sus
ținută pe plan bilateral și multilate
ral pentru dezvoltarea cooperării in 
domeniul transporturilor. Astfel, 
acordurile încheiate cu un număr 
mare de state și consultările perio
dice asigură obținerea de rezultate 
pozitive in acest domeniu. România, 
a subliniat reprezentantul român, 

mărilor și folosirea pentru dezvol
tarea economică a resurselor și ener
giei, irosite în prezent in procesul 
producției de armament, amintind că, 
potrivit Agenției internaționale pen
tru energia atomică, peste 20 000 de 
savanți și-ar putea pune' cunoștințele 
în slujba proiectelor pașnice, dacă 
s-ar adopta măsuri concrete in do
meniul dezarmării nucleare.

Reprezentantul Republicii Bangla
desh — după ce a declarat că țara sa 
se alătură, în calitate de coautor, la 
proiectul de rezoluție, numărul coau
torilor ridicîndu-se astfel la 20 — a 
exprimat speranța că datele incluse 
în raport vor contribui la concentra
rea viitoarelor negocieri de dezarma
re asupra scopului final al dezarmă
rii generale și complete.

Reprezentantul Perului, după ce a 
relevat că delegația țării sale este 
deosebit de satisfăcută de a se nu
măra printre, coautorii documentului, 
a apreciat că raportul secretarului 
general contribuie in mod substanțial 
la clarificarea relației strînse dintre 
cursa înarmărilor și climatul politic 
și situația economico-socială a lumii. 
Această idee a reieșit, do altfel, și 
din intervențiile reprezentanților al
tor țări atît în Adunarea Generală, 
cit și în Comitetul politic. Delega
ția peruană, a continuat vorbitorul, 
își exprimă speranța că raportul va 
fi examinat de toate guvernele cu 
atenția cuvenită.

Sint declarații care demonstrează, 
în mod concludent, largul ecou pozi
tiv al inițiativei românești, faptul că 
ea se înscrie în sensul unor cerințe 
acute ale vieții politice mondiale. Se 
evidențiază, astfel, din nou, caracte
rul dinamic, constructiv, al politicii 
externe a României socialiste, care, 
pusă în slujba intereselor vitale ale 
poporului nostru, răspunde, totodată, 
intereselor de pace, securitate și dez
voltare ale tuturor popoarelor lumii.

participă activ la întreaga activitate 
inițiată recent pe plan european in 
vederea construirii unui sistem de 
autostrăzi care să lege nordul conti
nentului cu zona balcanică și mai 
departe cu Orientul Mijlociu, pentru 
o derulare rapidă a schimburilor de 
mărfuri in condițiile in care coope
rarea economică intre aceste țări cu
noaște o dezvoltare intensă.

în cadrul discuțiilor privind dez
voltarea turismului, reprezentantul 
român a apreciat aportul turismului 
internațional Ia adîncirea înțelegerii 
între popoare, la mai buna cunoaș
tere a realizărilor tuturor statelor in 
diferite domenii și a prezentat pe 
larg măsurile concrete adoptate de 
România pentru dezvoltarea bazei 
materiale necesare turismului în țara 
noastră. Vorbitorul a menționat 
preocuparea organelor guvernamen
tale române pentru lărgirea și diver
sificarea formelor și instrumentelor 
juridice de cooperare in domeniul 
turismului cu țările participante la 
reuniunea de la Belgrad.

MOSCOVA

Conferința științifică „Marele Octombrie 
și epoca contemporană"

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o conferință ști
ințifică internațională cu tema „Ma
rele Octombrie și epoca contempora
nă". organizată, în cadrul manifes
tărilor dedicate celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, de Academia de Ști
ințe a U.R.S.S., Institutul de mar- 
xismrleninism, Academia de științe 
sociale și Școala superioară de par
tid de pe lingă C.C. al P.C.U.S.

La lucrări au participat membri și 
membri supleanți ai Biroului Politic

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un apel al premierului israelian • Declarațiile purtătorului de 
cuvînt oficial egiptean • Conferința miniștrilor arabi de externe

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Adre- 
sîndu-se direct, pentru prima oară, 
cetățenilor Egiptului, in cadrul emi
siunii in limba arabă a postului de 
radio israelian, premierul Menahem 
Begin a apreciat ca pozitivă decla
rația președintelui Egiptului, Anwar 
El Sadat, care a spus că este gata să 
discute cu responsabilii israelieni, 
chiar și în Knesseth dacă ar fi ne
voie. La rîndul meu, a declarat Be
gin, sint gata „să vin la Cairo,. in 
același scop : să nu mai fie războaie, 
să fie instaurată pacea, o pace reală 
și veșnică".

Relevînd că Israelul nu dorește 
conflicte cu Egiptul, că intre cele 
două popoare n-ar trebui să mai fie 
războaie și nici amenințări, și că 
actualul conflict a produs multă văr
sare de sînge și distrugeri ambelor' 
părți, vorbitorul a spus : „Să reali
zăm nu numai pacea, dar să facem 
și primii pași pe calea prieteniei, a 
cooperării sincere și rodnice 1 Ne 
putem ajuta reciproc".

CAIRO 12 (Agerpres). — Intr-o 
declarație difuzată de posturile de 
radio și televiziune, reluată _de agen
țiile France Presse și U.P.Î., purtă
torul de cuvint oficial egiptean a 
menționat că apelul primului minis
tru israelian, Menahem Begin, este 
în sine primit favorabil de Egipt. El 
a arătat că această primire se dato- 
rește nu numai faptului că apelul 
este o urmare a inițiativei președin
telui Egiptului, Anwar El Sadat, dar 
și pentru eă Egiptul a invitat perma
nent la pace.

în același timp, purtătorul de cu
vint a relevat că premierul israelian 
s-a adresat numai poporului egip

Memorandum palestinian în legătură 
cu situația din sudul Libanului

BEIRUT .12 (Agerpres). — Potrivit 
agenției palestiniene de informații 
„Wafa", reluată de agenția France 
Presse, conducătorii palestinieni au 
adresat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, ca și țărilor islamice 
și nealiniate, un memorandum in 
care este expusă situația din sudul 
Libanului, cerindu-le sprijinul pen
tru a se pune capăt atacurilor israe- 
liene.

Conducătorii palestinieni, adaugă 
agenția, au adresat, de asemenea, un 
mesaj secretarului general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, cerîndu-i să 
informeze țările arabe in legătură 
cu gravitatea situației din sudul, Li
banului, creată ca urmare a agresiu
nii israeliene.

Pe de altă parte, conducătorii pa
lestinieni întruniți sub președinția lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, și-au reafirmat 
hotărirea de a aplica acordurile liba- 
nezo-palestiniene de la Chtaura, din 
iulie anul acesta, prevăzind evacua
rea satelor din regiunea Arkoub 
(sectorul oriental al frontierei). 

al C.C. al P.C.U.S., academicieni șl 
al ți oameni de știință sovietici, ac
tiviști din domeniul ideologic, precum 
și oaspeți de peste hotare.

Din țara noastră a luat parte o 
delegație condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

In cadrul lucrărilor au luat cuvin
tul conducătorul delegației P.C.R., 
precum și conducătorii altor delegații.

î

tean, în timp ce Egiptul face parte 
din lumea arabă și că în toate răz
boaiele arabo-israeliene el nu a fost 
singur. Potrivit purtătorului de cu
vint, premierul israelian a comis o 
eroare dacă prin declarația sa a do
rit cumva să creeze discordie între 
țările arabe. „Dacă intenția apelului 
este sinceră, dovada acestei sinceri
tăți va trebui să fie soluționarea pro
blemei palestiniene, restabilirea drep
turilor poporului palestinian și eva
cuarea teritoriilor arabe ocupate in 
1967“. Purtătorul de cuvint a men
ționat că numai soluționarea proble
mei poporului palestinian, restabili
rea drepturilor poporului palestinian 
și evacuarea teritoriilor arabe ocu
pate în 1967 vor da credibilitate a- 
pelului lui Menahem Begin și va face 
poporul arab să răspundă favorabil. 
Pacea, a, adăugat el, nu se poate in
staura prin „ocuparea de teritorii 
sau prin negarea drepturilor legitime 
ale unui popor".

TUNIS 12 (Agerpres). — în capi
tala Tunisiei au inceput sîmbătă lu
crările Conferinței miniștrilor arabi 
de externe la care participă delega
ții din 21 de state arabe, precum și 
o delegație a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Această reuniune 
a fost convocată in principal pentru 
a se ajunge la un acord asupra ter
menilor pentru reconvocarea Confe- 
ferinței de la Geneva în problema 
Orientului Mijlociu și pentru exami
narea evoluției evenimentelor din 
zonă.

Cuvintul de deschidere a conferin
ței a fost rostit de primul ministru 
al țării-gazdă, Hedi Nouira.,

BEIRUT 12 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Oficiului guver
natorului sudului Libanului, din Si
don, a anunțat că artileria israeliană 
a bombardat vineri, timp de trei ore, 
localitățile Nakoura, Jibine, Shihine, 
Shamaa și Majdal Zoun. Purtătorul 
de -cuvint al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Mahmoud Labadi, 
a precizat că avioane israeliene au 
încercat să bombardeze tabăra pa
lestiniană de la Rashidiyeh, dar fo
cul apărării antiaeriene palestiniene 
le-a determinat să arunce bombele 
la intimplare,

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar israelian 
la Tel Aviv a făcut cunoscut că 
avioane israeliene au bombardat vi
neri. după-amiază o zonă la sud de 
orașul Tyr, din sudul Libanului. Po
trivit purtătorului de cuvînt, avioa
nele au acționat după ce împotriva 
lor. din zona respectivă, au fost lan
sate rachete sol-aer.

DESCHIDEREA CONGRESULUI 
P. C. DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 12 (Agerpres). — La Lon
dra s-au deschis sîmbătă lucrările 
celui de-al 35-lea Congres al Parti
dului Comunist din Marea Britanie.

Secretarul general al P. C. din Ma
rea Britanie. Gordon McLennan, a 
rostit o cuvîntare.

Pentru unitatea de acțiune 
a tuturor forțelor 

democratice din Chile 
Declarația P. C. din Chile

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a Partidului Comu
nist din Chile difuzată la Buenos 
Aires se arată că lupta pentru re
stabilirea drepturilor și libertăților 
democratice, năzuința patriotică 
spre înțelegere reciprocă între toa
te forțele din Chile, hotărîte să pu
nă capăt actualei situații, constituie, 
în prezent, lucrul cel mai important, 
hotărîtor.

Recenta declarație a Partidului 
Democrat-Creștin din Chile, in care 
acesta s-a pronunțat pentru acțiuni 
comune in vederea restabilirii de
mocrației, este caracterizată in do
cument ca un pas înainte pe calea 
spre unitate.

In continuare sint enumerate ce
rerile fundamentale ale partidelor 
Unității Populare — punerea in li
bertate a tuturor deținuț.ilor politici, 
restabilirea , drepturilor partidelor 
politice și ale sindicatelor, asigura
rea libertății depline a presei și în
trunirilor, participarea echitabilă a 
tuturor chilienilor la construcția na
țională, recunoașterea dreptului po
porului de a dispune de destinele 
țării.

Partidul comunist se pronunță 
pentru crearea unui guvern care să 
reprezinte toate cercurile civile de
mocratice și pe militarii care nu 
s-au compromis — se arată în de
clarație, menționîndu-se apoi că, îm
preună cu celelalte partide ale U- 
nității Populare, P.O. din Chile , este 
gata să acționeze cu toate forțele in 
lupta pentru obiectivul propus.

agențiile de presă transmit:
în colaborare cu Fundația ita

liană Lelio si Lists Basso, „Acca- 
demia di Romania" din Roma 
a organizat o manifestare consa
crată centenarului Independen
ței de stat a României în cadrul 
căreia prof. dr. Sanda Ghimpu 
a prezentat conferința „România 
independentă". în continuare a 
luat cuvintul senatorul Lelio 
Basso, președintele fundației, 
care a evidențiat prestigiul in
ternațional al Româfiiei, contri
buția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceausescu la instaura
rea in relațiile dintre state a 
principiilor respectării indepen
denței si suveranității, pentru 
înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice, a unei lumi mai drepte 
Si mai bune.

Rezultatele alegerilor din
R.P.D. Coreeană. Raportul Co
misiei Electorale Centrale privind 
rezultatele alegerilor de deputăți 
pentru Adunarea Populară Supremă 
a R. P. D. Coreene, desfășurate la 
11 noiembrie a.c., arată că toți cei 
579 de candidați propuși în circum
scripțiile electorale au fost aleși

Vizita delegației L T. C. în R. P. Chineză
PEKIN 12 (Agerpres). — Ip con

tinuarea vizitei de prietenie pe care 
o întreprinde în R. P. Chineză, de
legația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C.. al U.T.C., 
s-a întilnit vineri dimineața cu ti
neri și cadre ale Ligii Tineretului 
Comunist .de la Uzina de aparate op
tice și Institutul de coregrafie din 
municipiul Șanhai.

Seara, la Palatul tineretului din 
Șanhai. a avut loc un miting de 
prietenie, organizat de Comitetul 
municipal al Ligii Tineretului Co
munist din Șanhai. cu prilejul vizi
tei delegației U.T.C. Au participat 
muncitori, studenți, elevi, cadre ale 
organizației de tineret din Șanhai.

In cuvintul său, Cen Țun-pei. se
cretar al Comitetului municipal al Li
gii Tineretului Comunist, a transmis 
în numele tineretului muncitor și 
studios din Șanhai un salut călduros, 
tovărășesc, U.T.C.-iștilor, tuturor ti
nerilor din România socialistă. .

Subliniind semnificația vizitei de
legației U.T.C. in R. P. Chineză, vor
bitorul a arătat că relațiile de prie
tenie dintre tineretul chinez și ti
neretul român au o bază trainică 
și se dezvoltă continuu, în spiritul

Instaurarea unei noi ordini economice—condiție esențiala 
pentru soluționarea problemei alimentare pe plan mondial 

Deschiderea conferinței F.A.O.
ROMA 12 (Agerpres). — La Roma s-au deschis, sîmbătă, lucrările 

celei de-a 19-a sesiuni a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație si Agricultură — F.A.O., cu participarea dele
gațiilor celor 136 de țări membre, intre care si România.

Pe ordinea de zi a lucrărilor, pre
văzute sa se încheie la 1 decembrie, 
se află o serie de probleme de o 
deosebită importanță ținînd de com
petența acestei, instituții a O.N.U.. 
Intre acestea amintim problema in
tensificării investițiilor în agricultu
ră, în special în țările în curs de 
dezvoltare, și lupta împotriva pier
derii de produse după recoltare — 
două dintre premisele necesare unei 
creșteri a disponibilităților mondiale 
de produse agricole și alimentare.

Semnificația de prim ordin a pro
blematicii aflate pe agenda de lucru 
a Conferinței generale a F.A.O. re
zidă și in faptul că, atît pentru pe

deputăți. în circumscripția Anju nr. 
120, care l-a desemnat candidat pen
tru mandatul de deputat pe Kim Ir 
Sen, secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R. P. D. Coreene, cetățenii 
înscriși pe listele electorale au votat 
în proporție de sută la sută pentru 
tovarășul Kim Ir Sen.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ha
noi, Tudor Zamfira, a remis Minis
terului Culturii al R. S. Vietnam 
bunuri culturale, constind din instru
mente muzicale, filme documentare 
și de lung metraj, cărți, reproduceri, 
oferite in dar de țara noastră.

Decizia „Frontului Patrio
tic" Zimbabwe.Joshua Nkomo’ 
lider al „Frontului Patriotic" Zim
babwe, a confirmat, în cursul unei 
conferințe de presă la Lusaka, că 
mișcarea sa este gata să confere la 
15 noiembrie a.c. în Malta cu lordul 
Carver, comisarul rezident pentru 
Rhodesia, desemnat de către Marea 
Britanie, și generalul Prem Chand, 
reprezentantul Națiunilor Unite. El a 
menționat că negocierile din Malta, 
la care va participa, de asemenea, și 

raporturilor de prietenie, solidarita
te militantă și colaborare multilate
rală care s-au statornicit îr..re cele 
două partide, țări și popoare.

In cuvintul său, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a adresat tinerilor din 
Șanhai, întregului tineret chinez un 
salut prietenesc, împreună cu mesa
jul de solidaritate militantă al tine
rei generații din România socia
listă.

Primirea deosebit de călduroasă de 
care s-a bucurat delegația U.T.C. pre
tutindeni In R. P. Chineză — a spus 
vorbitorul — constituie o expresie a 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două partide, țări și 
popoare, dintre tineretul român și 
tineretul chinez. Conducătorul dele
gației U.T.C. s-a referit pe larg la 
activitatea tineretului român, alături 
de întregul popor român, consacrată 
traducerii in viață a politicii P.C.R. 
de dezvoltare în ritm rapid a eco
nomiei, științei și culturii, de ridi
care a patriei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

După încheierea mitingului, for
mații artistice ale tineretului din 
Șanhai au oferit in cinstea oasneți- 
lor români un frumos spectacol de 
cintece și dansuri.

rioada actuală cît, mai ales, pentru 
viitor, devine din ce în ce mai strin
gentă necesitatea soluționării unor 
probleme cum sint dezvoltarea agri
culturii îndeosebi in țările numite 
„ale lumii a treia". „Sute de mili
oane de oameni nu au incă asigu
rat un drept primordial — dreptul 
la hrană" — declara, recent, directo
rul general al F.A.O.. E. Saouma. Re
prezentanții guvernelor și specia
liștii reuniți la Roma caută noi so
luții, eficiente, problemei alimen
tare pe plan mondial, problemă ce 
constituie numai unul dintre aspec
tele cerute de necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice.

Robert Mugabe, co-lider al „Frontu
lui Patriotic", se vor referi — dacă 
vor avea loc — la instaurarea unei 
încetări a focului în Rhodesia și la 
pregătirea unui calendar al puncte
lor ce urmează a fi abordate in re
glementarea problemei rhodesiene.

Pentru rodnica saDistincție.
activitate muzicală și contribuția la 
relațiile din domeniul muzicii dintre 
România șl Franța, compozitorul Ion 
Dumitrescu, președinte de onoare al 
Uniunii compozitorilor din Republi
ca Socialistă România, a fost ales 
membru corespondent al Academiei 
de arte frumoase a Franței.

Accident feroviar. Agenția
C.T.K. informează că. vineri, în Mo
ravia de sud, ciocnirea unui tren de 
pasageri cu un mărfar s-a soldat cu 
moartea a cinci persoane și rănirea 
gravă a altor cinci. Daunele mate
riale sint estimate la peste 2,5 mi
lioane coroane.

Manifestații Ia Seul. Pesta 
3 006 de studenți de la Universitatea 
din Seul au manifestat, vineri, îm
potriva regimului dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi, S-au produs ciocniri 
care au durat peste trei ore. Poliția 
a operat arestări.

„Sintem victime ale discriminării si nedreptăților, din Alaska plnă in 
Tara de Foc".. ...Cuvintele, rostite recent la sediul O.N.U. din Geneva de 
un reprezentant al „pieilor roșii", au răsunat puternic, ele exprlinînd, 
starea unei lumi dezmoștenite si uitate, care reintră pe scena istoriei, 
după ce multă vreme a fost prea copleșită de vitregii ca să i se mai 
audă glasul. însăși prezența reprezentanților populației indiene de pe 
continentul american in sala de ședințe a Palatului Națiunilor marchează 
un eveniment memorabil și în același timp semnificativ pentru tendin
țele ce se manifestă pe arena contemporană.

Conquîsta... Cind, în urmă cu 
485 de ani, Columb înfigea steagul 
Castiliei în nisipul insulei numite de 
el San Salvador începea nu numai 
imul din cele mai singeroase capitole 
ale istoriei omenești, ci, simultan, se 
încetățenea o mare confuzie. Socotea 
celebrul genovez că făcuse înconju
rul Pămintului și ar fi ajuns in 
India, de aceea la intilnirea. deocam
dată amicală, cu băștinașii nu a ezi
tat să-i considere indieni. Azi si șco
larii cunosc eroarea: era vorba de 
pămîntul Americii, botezat astfel 
mai tirziu. după călătoriile, lui Ame
rigo Vespucci, dar numele nepotrivit 
dat băștinașilor „Lumii Noi" s-a con
servat peste vreme.

Dacă colonizatorii europeni ar fi 
găsit un pustiu lipsit de tot ce în
semna atracție pentru pofta de îm
bogățire, poate că istoria Americii 
era alta. Dar așa... Nimic nu a re
zistat in fata setei de aur si putere. 
Tentaculele colonialismului s-au în
tins treptat asupra întregului conti
nent. Au căzut temple si palate „pă- 
gine" in numele ..creștinismului și 
civilizației", inestimabile valori cul
turale au fost îngropate pbntru tot
deauna,' împreună cu cea mai mare 
parte a creatorilor lor. Destul să 
spunem că. pină la începutul secolu
lui trecut, in diferite locuri se mai 
practica vinătoarca de indieni, auto
rizată oficial si stimulată prin recom
pense în bani, după numărul de 
urechi prezentate ca probă. Lăsind 
la o parte numărul mare de metiși, 
rezultați din amestecul cu europenii, 
în cuprinsul Americii viețuiesc acum 
circa 18 milioane de indieni propriu- 
ziși, adică mai puțini decit erau 
acum aproape cinci veacuri și repre- 
zentind abia trei la sută din popu
lația totală a continentului.

Numai „western“-urile ieșite pe 
banda vestitului combinat de iluzii 
de la Hollywood mai întrețin pano
rama populată cu fermecătoare ama
zoane. cu legendarele figuri de in
dieni speriati de „bivolul de foc" ce 
lunecă pe calea ferată, ori cu cete 
de războinici atacind diligentele. Al
tul este azi scenariul, altele perso
najele reale. Urmașii lui Atahualpa 
sau Geronimo, atiția citi au rămas, 
nu mai sint confruntați, de regulă, 
cu alternativa viață-moarte in ma
nieră atit de tranșantă ca pe vremea 

devizei generalului Sheridan, care 
proclama că „indianul bun este in
dianul mort".

Cercul de fier al discriminării, 
în nord. întreaga atmosferă de ani
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INDIENII AMERICII CER CUVINTUL 
in numele dreptului la demnitate

mozitate fată de indian s-a ușurat 
după ce acestuia i s-a luat cam tot 
ce i se putea lua. adică pămîntul. de
venit teren pentru fermele albilor 
sau sursă de minereuri pentru gigan- 
tii industriei. Dar tocmai această 
spoliere face ca indianul, legat de 
pămint prin tradiție si prin vocația 
sa telurică, să aibă de înfruntat. in 
esență, tot problema fundamentală a 
existentei, de astă dată in fața ad
versităților unei societăți complexe, 
pentru care el nu este pregătit șl 
unde nici nu se poate spune că ar 
fi foarte agreat. Cu un venit de 
patru-cinci ori mai mic decît al con
cetățenilor albi si mai șomer de 8—9 
ori decit ei, indianul nord-american 
are o speranță de viată mai scurtă 
cu două decenii fată de nivelul me
diu atins pe plan național. „în com
parație cu alte grupuri minoritare 
prinse sub compresorul sărăciei ur
bane. scrie săptăminalul ..Newsweek", 
situația indienilor ajunși la oraș re
prezintă o nouă dimensiune a mize
riei... Pentru ei viata e mult mai 
dezastruoasă chiar decît pentru ne
gri. portoricani si mexicani". .Din 
cauza sărăciei in care se zbat, recu
noaște săptăminalul amintit, ei nu 
pot urca, nici primele trepte ale edu

cației, iar din lipsă de pregătire pro
fesională nu reușesc să-și cistige cele 
necesare traiului, răminind captivi ai 
acestui cerc vicios. Ar mai fi un as
pect, relevat tot de publicația amin
tită mai sus : „Los Angeles numără 
60 000 de indieni, dar cursurile de 
orientare organizate de autorități ii 
pregătesc doar ca să devină... liftieri". 
Igtă de ce chiar un raport oficial ii 
socotește pe indieni „cea mai săra
că grupare etnică din S.U.A.".

Afluxul spre oraș rămine totuși 
mare, din simplul motiv că în rezer
vațiile indiene — unde trăiesc două 
treimi din numărul lor, pe terenurile 

• De la Cristofor Columb — un calvar de cinci secole • Din chingile rezer
vațiilor — sub „compresorul" sărăciei urbane • De la westernuri și diligente 
la declarațiile de la O.N.U. • „Pieile roșii" se retrag din istorie pentru a 

intra în contemporaneitate

cele mai aride sj izolate. — condițiile 
de viată sint si mai grele. Aproape 
90 la sută din locuințele rezervațiilor 
nu corespund standardelor minime 
legale ; zeci de mii de familii tră
iesc in clădiri pe jumătate dărimate, 
în barăci sau in caroserii de auto
mobile vechi.

Rezervațiile. In țările Americii 
Latine, ca regulă generală, problema 
indienilor nu mai este privită din 
unghiul rasist, caracteristic perioadei 
coloniale. Și acest lucru devine cu 
atit mai evident in Mexic, Peru, Gua
temala, Ecuador sau Bolivia, țări 
unde au existat înfloritoare civilizații 
precolumbiene și unde indianul se 
impune și azi numericește. Evoluția 
istorică a acestor state a făcut ca 
persoane de rasă indigenă să atingă 
un statut social înalt, să devină in
clusiv conducători politici naționali. 
Cultul eroilor la mexicani, de exem

plu, are între simbolurile sale cele 
mai sacre pe Cuauthemoc, ultimul 
împărat aztec, și pg Benito Juărez, 
președintele indian. unul din con
structorii Medicului modern. Dar, tot 
ca regulă generală, in aceste societăți 
comunitățile indiene alcătuiesc incă 
așa-numite „colonii interne", după 
expresia sociologului mexican Pablc 
Gonzalez Casanova. Predomină in 
asemenea comunități, aproape in to
talitate agrare, economia de subzis
tentă. Păminturile lor sint de slabă 
calitate, sau chiar improprii pentru 
agricultură, tehnicile de cultivare 
evocă mai mult secolele trecute și, 

ca urmare, nivelul de productivitate 
e scăzut, iar standardul de viată al 
indienilor inferior restului populației. 
Peon pe. moșii șau miner pe înălți
mile Ânzilor, indianul deține recor
dul la sudoare, sărăcie, analfabetism, 
mortalitate.

Un capitol oarecum distinct îl for
mează triburile primitive — majori
tatea aflate in bazinul Amazonului — 
a căror existentă se bazează pe vină- 
toare, pescuit, culegerea de fructe 
sălbatice si o agricultură cu totul 
rudimentară. Juridicește. acești in
dieni au statut de „protejați" ai sta
tului — termen nu tocmai fericit, 
dacă ținem seama că numărul lor se 
reduce continuu, nu atît pe seama 
asimilării de către societate, cit din 
pricina mortalității ridicate. Pentru 
a ajunge la miezul fenomenului, tre
buie spus că păminturile indienilor 
Prezintă un tot mai mare interes 
economic, mai precis înseamnă cel 

mai simplu mijloc de îmbogățire 
pentru latifundiari. Cind terenurile 
■vreunuia din 'ei au ajuns să se în
vecineze cu o comunitate indiană — 
și ajung după ce s-a trecut cu „tă
vălugul" peste alta — nu ezită să 
anexeze spațiul acesteia, fie prin 
abuzuri juridice, fie, mult mai des, 
prin violență.

Ca rezultat, perimetrul rezervații
lor scade mereu. ■ existind destule 
cazuri cind așezările indiene rămîn 
minuscule enclave înconjurate cu 
sirmă ghimpată întinsă la cîțiva 
pași de colibe. Nu lipsesc nici si
tuații de „rezolvare totală" —- greu 

de spus cite — cind potentatul, prin 
intermediul unor, „pistoleros" (asa
sini de profesie). . merge pină la li
chidarea enclavei cu toți locuitorii 
ei. E drept că o serie de guverne nu 
s-au mărginit să declare ariile ocu
pate de triburi drept „rezervații in
digene". ci au creat si servicii spe
ciale destinate să vegheze la inte
gritatea indianului si a spațiului său 
vital, concomitent cu măsuri de asis
tentă socială. Dar interesele econo
mice particulare se dovedesc încă 
mai puternice decit dispozițiile gu
vernamentale si acest lucru este va
labil pe întreg cuprinsul Americii. 
O confirmă si veștile cele mai re
cente. în nordul Hondurasului. 50 000 
de indieni sint amenințați să moară 
de foame, hrănindu-se de un timp 
numai cu rădăcini si fructe sălbatice, 
căci întreg pămîntul cultivabil le-a 
fost acaparat de moșieri.

Redeșteptarea. Dacă pe ansam
blu indianul rămine sub talpa pirami
dei sociale, ceva esențial s-a modifi
cat, totuși, in atitudinea sa. Din ce în 
ce mai mult, el nu mai îndură, tăcut 
și resemnat, soarta de „paria" ce i s-a 
bărăzuit, ci caută să se smulgă din 
chingile nemiloase ale calvarului 
secular. Numeroase și felurite sint 
expresiile acestei aspirații, in funcție 
de diversitatea condițiilor unde se 
nașe, însă experiența altor categorii 
oprimate l-a învățat pe indian că 
fără organizare și unire nici o ac
țiune, revendicativă nu-și poate a

tinge scopurile. Din șirul de organi
zații Create in ultimul deceniu în 
SlU.A. se distinge „Mișcarea indiană 
americană", ai cărei aderenți au 
ocupat măi bine de o lună loca
litatea Wounded Knee din Dakota 
de Sud pdntru a atrage atenția 
asupra necesității unor reforme 
privind ameliorarea situației indie
nilor. Acel grup din tribul sioux a 
rezistat cu înverșunare pe poziții, 
plătind si. jertfe de sînge. dar a silit 
autoritățile să accepte tratative si să 
încheie un nou acord. Un alt episod 
mai cunoscut al luptei indienilor a 
fost ocuparea insulei Alcatraz, din 
dreptul golfului San Francisco, și al
cătuirea unui manifest care, in ter
meni sarcastici, amintea că Manha- 
ttan-ul, inima New York-ului, unde 
astăzi tronează „zgîrîie-norii". a fost 
cumpărat de la strămoșii lor cu su
ma derizorie de 24 dolari. Dispera
rea indianului se traduce uneori nu 
numai in asemenea acțiuni, ci și în 
programe extremiste, care nu țin 
seama de realități și ca atare 
nu au nici o șansă de a-și 
atinge obiectivele. în genere însă 
activitatea desfășurată de orga
nizațiile indiene a contribuit mult 
la determinarea unor schimbări în 

conștiința acestora si la mobilizarea 
lor la lupta pentru drepturi, la de
clanșarea unei epopei a redeșteptării.

Și în restul Americii, trezirea con
științei indienilor oferă indicii clare, 
chiar si in comunitățile lipsite de 
tradiția organizării. Astfel, nu demu 
intr-o localitate din Mato Grosso 
(Brazilia) s-a desfășurat o întâlnire a 
17 șefi de triburi, unde s-a discutat 
despre unirea eforturilor în lupta 
contra eternului pericol : expansiu
nea latifundiarilor pe păminturile in
dienilor. Aceeași problemă a făcut 
apoi obiectul dezbaterilor la „Confe
rința generală a indienilor din Bra
zilia", ținută la Porto Alegre.

Cerin|a egalității. Evident, c 
veritabilă modificare a condiției in
dienilor este legată de schimbarea 
structurală a societății, de crearea 
unor relații bazate pe echitate. 
Sint semnificative reflexele pe 
care le au asupra vieții indienilor 
prefacerile survenite in Peru in ulti
mii ani. împroprietărirea țăranilor 
indieni prin reforma agrară si miș
carea de cooperativizare au dus, pe 
de o parte, la o sensibilă creștere a 
producției agricole, iar pe de altă 
parte, populația indiană a devenit, 
pentru prima oară de la conquistă, 
un factor activ al vieții politice și 
sociale. Cade, astfel, mitul „indife
rentei congenitale" a indianului si se 
dezvăluie un nebănuit potențial crea
tor. Se cuvine amintit că băștinașii 
Americii au îndărătul lor milenii de 
istorie si expresii de civilizație de 
statura celor egiptene sau sumeriene. 
Chiar dacă ele au apus demult sub 
implacabilele lovituri ale destinului, 
ceva însemnat din esența lor radiază 
peste vreme. în ciuda imprejurărilor 
vitrege, valorile create de indieni 
si-au lăsat, de pildă, o puternică am
prentă asupra civilizației americane, 
care, fără incorporarea lor. ar fi ne
îndoielnic mai săracă. „Lupta noas
tră nu e numai pentru supraviețuire 
— ci mai ales pentru demnitate și 
egalitate" — spunea reprezentantul 
tribului irochezilor în aplauzele celor 
prezenți in sala Palatului Națiunilor.

...Spre rezervațiile din Munții Stin- 
cosi, ca si spre cele din Amazonia se 
îndreaptă în fiecare an turiști dornici 
să intilnească aceie chipuri de răz
boinici indieni care au înfierbintat 
imaginația atîtor generații. Dar 
„pieile roșii" îsi pun tot mai rar cu
nuna de pene colorate si nici nu mai 
invirt temutul tomahawk.

Jenați de curiozitatea „fețelor pa
lide". indienii se retrag pe nesimțite 
din istorie, pentru a intra în contem
poraneitate. Ei cer cuvintuL

Vasile OROS
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