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0 imperioasă necesitate economică la ordinea zilei, CU PLANUL ANUAL

o îndatorire civică a fiecărui om al muncii
ÎNDEPLINIT

Tovarășul
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, luni, delegația militară egip
teană, condusă de general-locotenent 
Mohamed Aly Fahmy, șeful Marelui 
Stat Major al forțelor 
Republicii Arabe 
tuează o vizită 
noastră.

La primire au . .
general-colonel Ion Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, general-locotenent 
Ion Hortopan, prim-adjunct al mi
nistrului și șef al Marelui Stat Ma
jor, general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului.

Au luat parte Hassan Abdel Aal 
Navel, ambasadorul R. A. Egipt la 
București, și general de brigadă 
Hussein Amin Tojba, atașat militar, 
aero și naval al R. A. Egipt.

Cu acest prilej, conducătorul dele-

armate 
Egipt, care 
oficială in

ale 
efec- 
țara

participat tovarășii

gației militare egiptene a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Arabe 
Egipt. Mohammed Anwar El Sadat, 
un salut călduros, iar poporului ro
man prieten succese tot mai mari in 
edificarea noii societăți.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat un cald salut și cele mai bune 
urări, iar poporului prieten egiptean 
succes deplin in dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei sale.

în cadrul întrevederii s-au subli
niat cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie și strinsă colaborare 
statornicite intre România și Egipt, 
raporturi care se dezvoltă în spiritul 
Declarației solemne comune, al acor
durilor și înțelegerilor 
prilejul 
la nivel 
dorința 
relațiile 
economic, 
și în alte domenii, 
faptul că extinderea și întărirea con-

stabilite cu 
convorbirilor 
s-a exprimat 
și aprofunda 
plan politic,

întîlnirilor și 
înalt. Totodată, 
de a amplifica 

bilaterale pe 
tehnico-științific, cultural 

evidențiindu-se

lucrării dintre țările noastre cores
pund intereselor și aspirațiilor po
porului român și poporului egiptean, 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale. In acest context, au fost relie
fate legăturile de prietenie existente 
între armatele celor două țări.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri asupra unor aspecte 
ale actualității internaționale, îndeo
sebi cu privire la situația din Orien
tul Mijlociu. S-a relevat — și de 
această dată — necesitatea de a se 
acționa hotărît în direcția soluționă
rii politice a situației din Orientul 
Mijlociu, care să ducă la o pace 
dreaptă și trainică în zonă, prin re
tragerea Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, rezolvarea problemei 
poporului palestinian în conformitate 
cu aspirațiile sale legitime — inclu
siv prin crearea unui stat palestinian 
liber și independent — asigurarea 
suveranității și independenței tutu
ror statelor din regiune.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ECONOMISIREA SEVERĂ

A ENERGIEI ELECTRICE
Șl COMBUSTIBILULUI

„O atenție deosebită trebuie acordată reducerii consumurilor 
de combustibil, de energie electrică și termică... Trebuie să înțele
gem că aceasta constituie o sarcină a întregului partid, a tuturor 
oamenilor muncii, a întregului nostru popor, sarcină căreia trebuie 
să-i acordăm atenția pe care o merită și pe care să o soluționăm 
cu rezultate cit mai bune“.

Oamenii muncii din industria ora
șului Orșova, hotăriți să intimpi- 
ne Conferința Națională a partidului 
cu rezultate cit mai bune în produc
ție, anunță că au îndeplinit cu 50 
de zile mai devreme sarcinile de 
plan pe acest an. Potrivit calculelor, 
pină la sfîrșitul anului se va realiza 
o producție globală industrială supli
mentară in valoare de 75 milioane 
lei și o producție marfă în valoare 
de peste 60 milioane 
se cuvine relevat că, 
velul planificat al 
muncii a fost depășit 
pe această cale urmind să se obțină 
întregul spor de producție din acest 
an, care se va concretiza, între alte
le, în nave, țesături, produse din 
lemn și minereuri nemetalifere. In 
întrecerea socialistă s-au evidențiat, 
prin rezultatele obținute, colectivele 
de la șantierul naval, țesătoria „Ca- 
zanele", întreprinderea minieră și în
treprinderea forestieră de exploatare 
și transport. (Ilie Ștefan).

lei. Totodată, 
în 10 luni, ni- 
productivității 

cu 18,5 la sută,

• •

(Din cuvîntarea

La recenta Conferință extraordina
ră a organizației municipale de 
partid București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a accentuat cu putere ne
cesitatea de a se lua măsuri mult 
mai hotărîte pentru reducerea consu
murilor, pentru economisirea ener
giei electrice și combustibilului. Ară- 
tînd că sintem printre țările care 
consumă foarte mult, ceea ce nu iși 
găsește justificare, nu se reflectă in 
mod corespunzător în creșterea veni
tului național, secretarul general al 
partidului a subliniat că reducerea 
consumurilor de combustibil și ener
gie electrică constituie o sarcină a 
întregului partid, a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului nostru popor, că
reia trebuie să-i acordăm toată a- 
tenția.

Economisirea severă a energiei 
electrice și combustibilului, reduce
rea stăruitoare a consumurilor con
stituie o problemă fundamentală a 
dezvoltării economico-sociale a țării 
în prezent și în perspectivă. Cu atit 
mai mult trebuie să acționăm în acest 
sens cu cît. după cum se știe, în do
meniul energiei pe plan mondial e- 
xistă probleme foarte serioase, re
zervele de petrol nu sînt inepuizabi-

NICOLAE CEAUȘESCU

Lucrările de investiții 
în regie proprie- 
executate în avans

la Conferința organizației municipale de partid București)

le, iar prețurile au crescut în ultimii 
ani de cinci ori. Chiar și țările cele 
mai bogate și avansate din punct de 
vedere economic iau măsuri drastice 
în acest domeniu ; recent, președin
tele S.U.A. a anunțat un program de 
austeritate și economisire a energiei.

Cu atit mai imperios se pune pro
blema unei riguroase economisiri a 
energiei în țara noastră, pentru po
porul nostru, care are de înfăptuit 
un program de dezvoltare dinamică, 
în ritmuri tot mai accelerate, a eco
nomiei naționale in actualul cincinal 
și in perspectivă. Dorim și voim cu 
toții ca România să avanseze cit mai 
ferm pe calea progresului econo
mic, dar pentru atingerea obiective
lor pe care ni le-am propus este ne
cesar ca, odată cu dezvoltarea resur
selor energetice, să asigurăm folosirea 
mult mai judicioasă și reducerea sub
stanțială a consumului de energie și 
combustibil. j

Este cunoscut că această problemă 
a făcut de mai mulți ani obiectul 
unei preocupări stăruitoare a condu
cerii partidului și statului nostru. Ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea al par
tidului, programele elaborate de Co-

mitetul Central, inclusiv programul 
suplimentar de dezvoltare a econo
miei naționale in anii 1976—1980 pre
văd măsuri serioase in această direc
ție. Partidul nostru cere fiecărui co
munist. fiecărui om al muncii, fiecă
rui cetățean să se considere pe de
plin angajat ca un combatant ac
tiv, conștient și permanent în ofen
siva pentru stăvilirea oricăror con
sumuri nejustificate din punct de 
vedere economic și social, pentru a 
obține economii cît mai mari de 
energie. Aceasta este o cale impor
tantă prin care cu toții putem să 
contribuim tot mai mult la creșterea 
nivelului de eficiență generală pe 
planul economiei naționale, la spo
rirea venitului național, la asigurarea 
resurselor necesare pentru ridicarea 
propriului nostru nivel de trai.

Ca o consecință pozitivă directă a 
aplicării măsurilor de economisire a 
energiei, inițiat^ de conducerea parti
dului și statului nostru, ritmul 
de creștere a consumului de ener
gie. electrică în ultimii trei ani, 
în industrie, a fost de circa 10,4

Colectivul de Ia întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești 
raportează că a indeplinit planul 
anual de investiții in regie proprie. 
Din discuția avută cu inginerul șei 
Gheorghe Damian, care coordonează 
lucrările de investiții, am reținut că 
hala de utilaj complex a fost înăl
țată într-un ritm rapid, reușindu-se 
să se monteze înainte de termen 
toate mașinile și utilajele prevăzute 
in documentația de proiect. De ase
menea, s-au realizat in termen re
țelele energetice, alte lucrări aferen
te, precum și hala de tratamente ter
mice II. De reținut 
valoarea investiției 
meroasele utilaje și 
realizat în unitate

Lucrîndu-se in avans, s-a creat un 
larg front de lucru pentru realizarea 
obiectivelor cu termene de punere in 
funcțiune in anul viitor : fabrica de 
mașini unelte și sectorul mecanică 7. 
Se cuvine remarcat, totodată, că la 
execuția, investițiilor in regie propri e 
s-a lucrat bine organizat, cu randa
mente sporite, sarcina de creștere a 
productivității muncii fiind depășită 
cu 8 la sută, iar la costurile din de
viz s-au economisit peste 2 milioane 
lei. (Constantin Căpraru).

că 30 la sută din 
o constituie nu- 
mașini care s-au 
prin autoutilare.

(Continuare în pag. a II-a)
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Conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid
GORJ, HARGHITA, IAȘI, MARAMUREȘ, MUREȘ, 

NEAMȚ, OLT
caro s-au desfășurat sîmbătă 12 noiembrie 1977

SUCCESE ALE
INDUSTRIEI UȘOARE
Oamenii muncii din industria ușoară, 

folosind tot mai bine capacitatea de 
producție a utilajelor, timpul de lu
cru. extinzînd continuu tehnologiile 
moderne de fabricație, au realizat 
peste plan, în perioada care a trecut 
din acest an. mai mult de 4,5 mili
oane mp țesături de lină și mătase, 
2,6 milioane mp textile, articole de 
menaj din sticlă și ceramică fină, 
numeroase alte produse a căror va
loare se ridică în total la aproape 
2 miliarde lei. (Agerpres).

angajant

Opinia cetățenească 
se manifestă activ,

NOIEMBRIE constructiv,
contemporane 80 000 de locuitori, care 
au nevoie de apartamente, magazine, 
școli, săli de cultură și sport, locuri 
de promenadă și agrement. în ulti
mii ani, aici s-au construit întreprin
derile de alumină și de fero-aliaje, o 
nouă fabrică de brinzeturi, un spital 
cu 720 locuri, cinematograful de vară 
„Dacia" și cinematograful panoramic

dintre alegătoriLa toate întîlnirile
și candidații Frontului Unității So
cialiste din Tulcea au fost făcute nu
meroase propuneri vizind perfecțio
narea activității economice, sociale și 
edilitar-gospodărești, soluționarea 
mai judicioasă a problemelor de 
muncă și de viată ale cetățenilor din 
municipiu. Aceste intilniri au deve
nit astfel o impresionantă expresie 
a forței transformatoare pe care o 
au gindirea și acțiunea colectivă, a 
modului in care o democrație auten
tică determină in conștiința fiecărui 
cetățean necesitatea participării la 
viața obștii. Fundamentul dialogului 
dintre candidați și alegători, al pro
punerilor făcute cu acest prilej este 
programul generos de dezvoltare 
economico-sOcială a Tulcei. Cine cu
noaște municipiul de la gurile Du
nării ințelege ce înseamnă să asiguri 
toate condițiile ca pină in anul 1980 
să poată trăi la nivelul exigențelor

in aceste zile, la întîlnirile 
dintre candidați si 

alegători in orașul Tulcea

Din noul peisaj al Ploieștiului

durata acestei
incă

care-și 
a noas- 
vii torul, 
aloce o 

din

al omului de la catedră
ducției si să o diversi
ficăm prin conceperea 
și asimilarea de pro
cese și de echipa
mente tehnologice de 
virf. Sjngura politică 
economică prevăzătoa
re a unei tari in curs 
de dezvoltare 
pregătește, ca 
tiă. cu grijă 
este deci să
parte insemnată 
venitul national pentru 
investițiile in tehnici 
noi si de vîrf, de dez
voltare generală, iar. 
prima datorie a oame
nilor muncii este să o 
sprijine prin eficientă, 
prin conducerea si e- 
fectuarea unei produc-

prea

Opera de industriali
zare socialistă a tării 
constituie un merit ne
pieritor al partidului 
nostru, care a inițiat-o 
si o conduce neabătut 
de aproape trei dece
nii. împletită cu cuce
ririle social-istorice 
ireversibile din această 
perioadă. Succesele pe 
care poporul nostru 
le-a repurtat astfel in 
domeniul producției 
materiale au ridicat 
industria la rangul de 
ramură conducătoare a 
economiei și ne-au 
așezat printre țările de 
frunte in privința rit
mului de dezvoltare.

Dar
dezvoltări -este 
scurtă : acum mai bine 
de un secol, cînd o tară 
ca Japonia iși incepea 
industrializarea în con
dițiile favorabile ale 
vidului industrial al 
Asiei din acel timp, 
provinciile tării noas
tre încă nu-si cîștiga- 
seră independenta. De 
asemenea, nivelul de 
plecare al dezvoltării 
noastre a fost
scăzut : vechiul regim, 
emanație a clasei do
minante din tara divi
zată in clase sociale 
antagoniste, nu a fost 
capabil să o smulgă 
din înapoierea ei eco
nomică. De aceea, cu 
tot ritmul inalt de 
creștere economică din 
ultimele decenii, ne 
mai găsim încă în faza 
de tară în curs de dez
voltare, care mai are 
un drum de parcurs 
spre a putea asigura 
un nivel de viată de 
tară industrializată, nu 
pentru o generație vii
toare. ci pentru copiii, 
adolescenții si tinere
tul de astăzi.

Am depășit însă eta
pa acoperirii principa
lelor nevoi proprii in 
majoritate prin pro
ducție internă si am 
intrat într-o fază in 
care progresul impune 
în continuare produse
lor noastre să se afir
me si dincolo de frun
tarii. in competiție cu 
ale țărilor cu dezvol
tare economică mai ve
che. Trebuie să ridi
căm deci în ritm sus
ținut si calitatea pro-

însemnări de 
acad. Remus

RĂDULEȚ

tii si munci bine orien
tate si prin disciplină.

Or. școala de toate 
gradele este cea din
ții chemată a instrui 
si educa oamenii mun
cii spre a-si îndeplini 
aceste sarcini comple
xe. Ei îi revine inalta 
misiune de a pregăti 
noile contingente de 
cadre pe măsura tutu
ror exigentelor sociale, 
ceea ce înseamnă im
plicit a le cultiva spi
ritul novator, pasiunea 
autoperfectionării. sen
timentul solidarității 
si posibilitatea compli
nirii eforturilor, capa
citatea de prospectare 
a viitorului si de sin
tetizare a tuturor cu
ceririlor umane in 
fapte de creație auten
tică. durabilă, 
ceasta 
secretarul general al 
partidului.
Nicolae Ceaușescu, in 
cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea de lucru 
cu activiștii si cadrele 
din domeniul educației 
politice, al propagan-, 
dei si ideologiei, a for
mulat la adresa scolii 
sarcini de însemnătate 
hotârîtoare pentru în
tărirea statutului ei 
social ; i s-a cerut să 
aibă permanent în ve
dere oamenii ; să for-

în a-
perspectivă.

tovarășul

meze oameni care să 
lucreze cu oamenii 
pentru oameni ; adică 
să-i formeze ca per
sonalități active, 
factori de creație, 
cetățeni constienți, 
patrioti luminați, 
luptători neobositi pen
tru transpunerea in 
viată a mărețelor o- 
biective inscrise in 
Programul partidului. 
Cu atit mai mult cu 
cit prin dezvoltarea 
democrației socialiste 
cetățenii patriei noas
tre sint chemați în mă
sură tot mai mare să 
ia parte directă la ela
borarea deciziilor de 
conducere a activității 
unităților de producție 
si a treburilor publice, 
ceea ce presupune ri
dicarea lor la nivelul 
înțelegerii depline a 
fenomenelor revoluțio
nare din societatea 
noastră. formularea, 
din proprie inițiativă 
si in interesul lor pro
priu, a unor rigori su
perioare de comporta
ment etic, spre a se 
asigura astfel mersul 
înainte al întregii so
cietăți.

Pentru formarea 
unor asemenea oameni, 
la adresa școlii au fost 
formulate cerințe refe
ritoare la mai buna al
cătuire a planurilor si 
programelor de învăță- 
mînt. a manualelor si 
programelor de instrui
re practică, la sporirea 
literaturii cu caracter 
metodico-didactic etc. 
Evident, toate acestea 
sint pe cît de necesare, 
pe atit de importante. 
Dar si mai 
mi se pare 
slujitorilor 
Eliminarea 
care mai 
procesul legării școlii 
de viată, de oameni 
presupune o acțiune 
mult mai amplă decit 
înlăturarea din progra
me si manuale a unor 
capitole depășite. Pre
supune. în primul rînd, 
remodelarea tuturor 
instrumentelor de lu
cru. acțiune in care, ca 
în atitea alte privințe, 
rolul hotărîtor îi revi
ne exemplului comu
nist, înaintat al oame
nilor de la catedră.

important 
a fi rolul 

catedrei, 
lipsurilor 

persistă în

„Musafiri nepoftiti
3

„Patria", piața „Mircea cel Bătrîn", 
cu tot ansamblul de edificii și opere 
de artă care o delimitează, mii de 
apartamente, creșe și grădinițe pen
tru copii. Privit astfel, mandatul le
gislaturii care expiră la 20 noiem
brie a fost onorat cum se cuvine de 
deputății consiliului popular munici
pal. Programul de investiții prevede 
însă ca pînă in anul 1980 să intre în 
producție șantierul de construcții și 
reparații de traulere, uzine de utilaj 
chimic și metalurgic, de produse 
magneziene. fabrici de textile și con
fecții, încă 9 000 de apartamente, nu
meroase unități social-culturale și 
comerciale. în sprijinul realizării a- 
cestor obiective au venit și propune
rile alegătorilor.

Municipiul nu se poate înscrie, 
deocamdată. în totalitate, la cele 
mai inalte exigențe urbanistice și de 
sistematizare. Dar cu 
cetățenilor, cu sprijinul 
popular, se pot atenua

participarea 
consiliului 
diferențele

dintre gradul de dotare cu utilități șl 
de confort din zona centrală, și din 
noile cartiere — pe de o parte, și 
vechile cartiere ale Tulcei — pe de 
altă parte. Această problemă de larg' 
interes cetățenesc a dat naștere la 
vii dezbateri și propuneri angajante. 
Ele vizează restanțe ale actualei le
gislaturi, între care îmbunătățirea 
transportului in comun urban, mai 
justa repartizare in teritoriu a ma
gazinelor de desfacere a piinii, lap
telui. legumelor și fructelor, instala
rea de posturi publice de telefon în 
unele cartiere. în același timp, pro
punerile și soluțiile aduse in discu
ții exprimă voința locuitorilor Tulcei 
de a contribui, prin munca lor, la 
modernizarea străzilor, la alinierea 
gardurilor, la întreținerea spațiilor 
verzi și a curățeniei. De fapt, înfru
musețarea și buna gospodărire a mu
nicipiului au fost obiective ale dez
baterilor in toate circumscripțiile 
electorale. în circumscripția nr. 19 
s-a născut chemarea la întrecere 
pentru cea mai frumoasă și mai bine 
gospodărită circumscripție din muni
cipiu (la propunerea alegătorului 
Traian Fucigiu) și inițiativa ca fie
care familie să planteze și să între
țină cite un pom în vecinătatea blo
cului in care locuiește (la propune
rea alegătoarei Elena Serghei).

Conștienți că la temelia bunăstării 
lor stă creșterea producției materia
le, atingerea parametrilor calitativi 
prevăzuți, o pondere deosebită au 
avut-o și propunerile care vizează 
activitatea economică. In cuvîntul 
său la întîlnire, metalurgistul Petre

E. MIHAILESCU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI":

ÎNCĂ DIN FAZA DE MASĂ

A CELEI DE-A DOUA EDIȚII

...Pînă în urmă cu cîțiva 
ani locuia in Medgidia. 
Avea un rost al ei, de via
ță și de muncă. Un simplu 
bilet de tre.n Medgidia — 
București, și destinul aces
tei fete — Anefi S. — ia 
o întorsătură nefirească, ri
coșează pe un făgaș de ră
vășiri care nu pot avea alt 
epilog decit impasul, traiul 
în derivă. Părăsește ros
turile ei din orașul na
tal și vine să „cuce
rească Bucureștiul". Cum ? 
Ocolind orice muncă utilă 
societății. Și atunci ? Des
cinsă pe peronul Capi
talei, cu singurul gind 
al aventurii, se mulțumește 
cu statutul de 
perpetuă, locuiește Ia 
dresă fără măcar să 
forme legale.

Ce caută persoane 
meni ei în Capitală ? 
rele oraș nu poate 
drept refugiu și cimp de 
acțiune pentru amatorii de 
aventură, pentru profesio
niștii traiului ușor și ușu
ratic, pentru veșnicii „lo
godnici" și „logodnice", 
pentru indivizi veniți cu 
ginduri necurate și cu spe
ranța că faptele lor vor 
trece neobservate sau vor 
fi mai greu observate în 
marele 
ca de 
zările 
resc i 
nite ale tuturor celor ce 
muncesc și iși organizează 
tot mai temeinic existența 
pe principiile cuprinse in 
Codul etic comunist — nu 
oferă drept de cetate pen
tru tot felul de indivizi 
fără căpătii, bișnițari, care

„logodnică"
o a- 
aibă

ase-
Ma- 

servi

: oraș București — 
! altfel

țării,
prin

toate așe- 
care înflo- 

eforturile u-

constituie o sursă de in
fracțiune și de poluare 
morală. Acești veșnici „pa
sageri" prin marile orașe 
— provizoratul lor ține, 
uneori, o viață — schimbă
tori de adrese, ca să li se 
șteargă urmele, se definesc 
singuri, prin faptele lor re
probabile, drept elemente 
ce sfidează munca, norme-

broieștii Teleormanului și 
vine în Capitală ; in cîțiva 
ani comite citeva furturi, e 
arestat, condamnat, iar a- 
restat — pentru diferite 
fapte antisociale.

Cum se conformează nor
melor de stabilire in Bucu
rești ? In nici un fel. Nici 
măcar nu face 
pe care-1 fac cei de teapa

„efortul*1

le noastre morale, legile 
țării. Din rindurile acestor 
oameni fără căpătii — cu 
sau fără vize de 
foarte mulți fără 
nea vize — apar 
tori de tot felul.

Nu de puține ori 
genere locul de 
devine prea „strimt" și in
comod pentru indivizii nă- 
răviți la nemuncă, la tra
iul parazitar și 
ceștia caută 
pe unde nu 
Ce „cîștigă" 
urma unor 
vizi? George Nedelcu, de 
exemplu, (ce deplorabil 
exemplu 1) părăsește Do-

flotant, 
aseme- 
infrac-

satul, în 
baștină,

atunci a- 
alte culcușuri, 
sint cunoscuți. 
Capitala de pe 
astfel de indi-

lui : care apelează la ter
tipul de încadrare pe cite 
un șantier de construcții 
ori la I.T.B., două, trei zile 
acolo, pină capătă viza de 
flotant, pentru ca apoi s-o 
șteargă și să se piardă in 
iumea mare a orașului. în
treprinderea respectivă va 
consemna doar lipsa — 
sint cazuri cind fostul 
„muncitor" continuă să lo
cuiască, incă luni de zile, 
la căminul unității! — folo- 
sindu-se de indolența ce
lor ce administrează aces
te cămine și de lipsa de 
control a organelor de 
ordine. O vreme, Nedel
cu locuiește la un prieten

de... devalizarea automobi
lelor : Mihail Popescu. Și, 
pentru că se simțeau prea 
singuratici, in această 
„muncă", atrag la acțiu
nile lor și două minore. Ba. 
mai mult : Nedelcu se mută 
pjnă la urmă (flotant, va 
zice el), la una din aceste 
fete...

Ajunși la acest punct, se 
cuvine să insistăm asupra 
regulilor de stabilire in ma
rile orașe ; după cum se 
știe, există criterii precise, 
prevăzute de reglementările 
legale. în marile orașe au 
dreptul să se stabilească 
numai persoanele care sînt 
transferate in interesul ser
viciului, absolvenții care au 
primit repartiție guverna
mentală, persoana care își 
urmează soțul ori soția, prin 
căsătorie: Indivizi de teapa 
lui G. Nedelcu n-au cum să 
fie... transferați în interesul 
serviciului, pentru că de 
muncă cinstită ei incă nu 
au auzit. Stînd precar și cu 
învățătura, ei nu prea pri
cep nici cam ce-o fi repar
tiția căpătată la absolvirea 
unui institut de invățămint 
superior. Singurul lucru 
mai la îndemînă rămine... 
căsătoria. Și astfel, indivizi 
întreprinzători caută să a- 
runce praf in ochii legali
tății, ținind-o morțiș cu... 
căsătoria. Mariajul prezum
tiv devine un argument 
„forte" in fața somației 
(cind are loc această so
mație...) omului legii de a

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare in pag. a V-a)

Să sporim preocupările față de 
calitatea tuturor manifestărilor, 
pentru creșterea nivelului artistic 
al spectacolelor și a eficienței 

lor educative
Ne aflăm la o lună și jumătate de la data cînd, oficial, a fost mar

cat începutul ediției a doua a Festivalului național .„Cintarea Româ
niei". în acest răstimp în toate județele țării au avut loc acțiuni pen
tru diversificarea mișcării artistice de amatori, cuprinderea unui mai 
mare număr de participant, depistarea de noi talente din popor, 
constituirea, acolo unde nu au existat, de noi formații, in așa fel incit 
nici o întreprindere, nici o instituție, nici un cămin cultural să nu ră- 
mînă în afara șuvoiului creator determinat, la nivelul intregii țări, de 
marea competiție a educației _  _1L___1
mult cresc datoriile față de calitatea manifestărilor, față de nivelul 
artistic al spectacolelor, față de eficiența lor educativă. De pretutin
deni, la redacție sosesc vești consemnînd fapte și acțiuni meritorii. Pe 
de altă parte, sînt observate și rămineri în urmă, in uneie județe se 
acționează cu prea multă încetineală, există încă numeroase unități 
economice, instituții, comune unde nu ș-a înțeles pe deplin sensul 
major al încadrării cit mai depline în această etHpâ. cea nîai cuprin
zătoare, și de care depinde în mare măsură eficiența, nivelul activității 
spiritul de continuitate ce trebuie să ciștige tot mai mulr teren. Se 
remarcă in unele locuri destrămarea unor mari formații, ansambluri : 
aceasta înseamnă că ele au fost constituite exclusiv din rațiuni com
petitive și nu ca urmare a unei activități rodnice, permanente. Nu s-a 
cristalizat încă o concepție clară asupra a ceea ce trebuie să însemne 
textul de brigadă, domeniu în care există încă multe improvizații, . 
„inspirații" facile, fără miză reală ori insistînd superficial asupra as
pectelor laterale, neesențiale. Multă neclaritate, improvizație, inauten- 
tic există și în domeniul interpretării creației folclorice în care, și 
datorită regiei inadecvate, se conturează pericolul uniformității in care 
se dizolvă specificul zonelor, originalitatea.

Pentru a oferi cititorilor noștri o imagine a desfășurării, în acest 
moment, a celei de-a doua ediții, a „Cintării României", asupra ma
nifestărilor ce se pregătesc, corespondenții „Scînteii" din județele Bi
hor, Constanța, Harghita și Iași au intreprins o anchetă. PUBLICAM 
AZI ÎN PAGINA A IV-A PRIMA PARTE A ANCHETEI.

și culturii socialiste. Firește, cu atît mai



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 15 noiembrie 7977

I
i FAPTUL I

UN ANGAJAMENT FERM PRINDE VIATĂ PE ȘANTIERUL
■ ■

I
I DIVERS

i
I
I

COMBINATULUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN BACĂU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Chemarea 
pădurii

Pe la începutul verii, un ce
tățean din Zărnești, județul 
Brașov, a reclamat dispariția 
scroafei, care se afla la margi
nea unei păduri. „Dacă n-a fu
rat-o cineva — și-a. spus omul 
— înseamnă că au mincat-o lu
pii sau vreun urs". Misterul dis
pariției scroafei a fost dezlegat 
mult mai tîrziu, cind s-a întors 
acasă cu un cadou cu totul ieșit 
din comun pentru stăpînul său : 
cițiva purceluși ..de ..mistreț. , 
Omul i-a hrănit pe micuții mis- ■ 
treți cu toată atenția, iar scroafă 
nu mai putea de... dragul lor, 
deși curioasă și ea că a adus pe 
lume asemenea năzdrăvani ne
gri ca tăciunele și mai vioi și 
neastimpărați decit confrații 
lor domestici. De, chemarea pă
durii...

Fara 
comentarii

Un tinăr din Cluj-Nâpbci, 
nume Eugen Baledorfean, t 
fost surprins de cetățeni in cli- | 
pa în care încerca să deschidă, I 
cu un mănunchi de chei, un au
toturism. Luat de guler și dus la I 
miliție, a fost întrebat de unde j 
avea cheile, la care a răspuns 
că le găsise pe stradă. Ancheta
torul de la miliție i-a " 
rului E. B. să citească cu glas • 
tare o scrisoare pe care’ rrciltția 
tocmai o trimisese conducerii j 
liceului industrial „Gheorghe 
Barițiu" din localitate. Și E. B. 
citi : „Vă aducem la cunoștință 
că Monica Prodan, elevă in cla
sa a Xl-a a liceului dv. a găsit 
suma de 500 lei intr-o stație de 
autobuz, pe care a predat-o ime
diat miliției, pentru a fi găsit 
păgubașul. Aducem și pe aceas
tă cale mulțumiri elevei și calde 
felicitări profesorilor și părin
ților săi." ■ - ....

Fără comentarii. m

Fîntînarii

pe
a
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toate instalațiile si
în ultima vreme, pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice 

din Bacău — unul din mările obiective ale industriei chimice în actua
lul cincinal — ritmul lucrărilor a sporit considerabil. Asistăm, practic, 
la un puternic reviriment in activitatea acestui colectiv de constructori 
și montori, dacă avem in vedere faptul că, în perioada anterioară, s-au 
înregistrat o serie de rămîneri în urmă deloc neglijabile în execuția 
lucrărilor de construcții și montaj, intirzieri reflectate, mai ales, prin 
acumularea in stoc a unui volum de aproape 500 tone de mașini și 
utilaje tehnologice.

utila jele"

Economisirea severă u energiei
electrice și combustibilului

(Urmare din pag. I)
Ia sută, față de 13,1 la sută 
cit a reprezentat ritmul mediu anual 
de sporire a producției industriale. 
De asemenea, consumul total de 
energie electrică a scăzut cu 16 kWh 
la 1 000 lei venit național în anul 
trecut, față de anul 1970, in condi
țiile în care venitul național s-a mă
rit în mod substanțial.

Cu toate că in multe întreprinderi 
se înregistrează rezultate pozitive in 
mai buna gospodărire a combustibi
lilor și energiei, totuși, ceea ce am 
realizat pină acum nu poate fi consi
derat decit un inceput. Cu siguranță 
că — așa cum rezultă și din tabelul 
pe care-1 publicăm alăturat — eco
nomiile ar putea fi și mai sub
stanțiale dacă s-ar intensifica pre
ocupările pentru reducerea stărui
toare a consumurilor de energie și 
combustibil,, ... L.LL__ "...
mod hotărît fenomenele de risipă. 
Nu trebuie 
zecile de 
realizează in diferite ramuri ale eco
nomiei naționale înglobează nemijlo
cit o cantitate de energie electrică 
sau de combustibil. De aceea, înca
drarea riguroasă în normele de con
sum stabilite la fiecare produs in 
parte este obligatorie, orice depășire 
a consumurilor 
și' combustibil 
produse puțind

. condiții optime 
Deosebit de

Ia această amplă acțiune de mare 
interes național să participe toți 
muncitorii, tehnicienii, maiștrii si 
inginerii din intreprinderi. de pe șan
tiere, pentru stabilirea și finalizarea 
celor mai bune soluții de gospodărire 
a energiei si combustibilului. Fiecare, 
la locul său de muncă, să dea dova
dă de inițiativă, de maximă grijă 
în utilizarea resurselor energetice, 
aceasta fiind în interesul progresu
lui economic si social al tării. Este 
o îndatorire care izvorăște din res
ponsabilitatea pe care o avem cu to
ții față de avutul obștesc, din con
știința noastră de proprietari si pro
ducători ai bunurilor materiale.

Pe de altă parte, referindu-ne la 
revoluția tehnico-științifică ce tre
buie să se înregistreze în domeniul 
tehnologiilor, este necesar ca realiza
rea fiecărui produs al economici na
ționale să comporte și o analiză din 
nunct de vedere energetic. Subliniem 
aceasta întfucit o analiză profundă, 
in detaliu, arată că Ia fabricarea 
unui șir de produse — din industria 
metalurgică, industria chimică și alte 
ramuri — se consumă cantități mult 
mai mari de energie față de realiză
rile pe plan mondial. Este un domeniu 
in care specialiștii tehnologi din dife
ritele ramuri industriale trebuie 
să pătrundă, prin cercetările lor, 
cît mai 
ceselor 
timp, 
strinsă 
loglei, 
cian. Numai astfel problema energe
tică va putea fi tratată la obiect și 
nu tangențial. Cunoașterea tuturor 
factorilor care contribuie la realiza
rea unui produs va determina, impli-' 
cit. și adoptarea celor mai bune so
luții de fabricație sub aspectul con
sumului de energie.

Un alt domeniu in care există încă 
posibilități de afirmare a spiritului 
gospodăresc este cel casnic. Se știe 
că pentru 1 kWh energie electrică, 
cit consumă un bec de 100 W in 10 
ore, se folosesc 1,5 kg lignit ; sau 
280 grame păcură ; ori 0,320 mc gaz 
metan. Fără a diminua cu nimic 
condițiile de confort, dacă în fiecare 
locuință s-ar reduce săptăminal con
sumul de energie electrică numai cu 
1 kWh, intr-un an s-ar realiza o e- 
conomie echivalentă cu Droductla pe 
timp de peste o jumătate de an a 
Hidrocentralei Argeș.

Am adus in discuție doar cîteva 
dintre problemele de stringentă ac
tualitate care se ridică in domeniul 
gospodăririi riguroase a energiei și 
combustibilului. Este o realitate că 
există încă importante resurse neva
lorificate și persistă fenomene de ri
sipă. Iată de ce, organele și organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii au datoria ca, în spiritul sar
cinilor subliniate de conducerea par
tidului, să întărească preocupările 
pentru o analiză permanentă și o ur
mărire riguroasă, zi de zi, a evoluției 
consumurilor, să acționeze și mai in
tens pentru a transforma lupta pentru 
economisirea strictă a energiei elec
trice și combustibilului, pentru 
curmarea oricărei risipe, intr-o am
plă acțiune de masă, fermă, combati
vă si perseverentă.

■

j| » 
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CUM A EVOLUAT CONSUMUL 
DE ENERGIE ELECTRICĂ?

tehnologice, comparativ cu prevede
rile actuale. Dar aceasta depinde in 
mare măsură de constructor. De ce 
spunem acest lucru ? în primul rînd 
pentru că, în luna noiembrie, există 
un front de lucru pentru un volum 
de utilaje in valoare de 21 milioane 
lei, iar pentru decembrie s-au asi
gurat fronturi de montaj pentru alte 
27 milioane lei. Or, calculele arată 

. că, in aceste condiții, rămin fără 
front de lucru, deci nemontate, uti
laje în valoare de cjrca 26 milioane 
lei. Are dreptate beneficiarul de in
vestiții ? Să vedem cum stau lucru
rile pe șantier. într-adevăr, la depo
zitul mare pentru uree în vrac, bu
năoară, lucrările de construcții sînt 
serios întîrziate, iar utilajele care ur
mează să fie montate aici sînt in 
stoc încă de la începutul anului. De 
asemenea, la fabrica de acid fosforic 
a rămas deschisă partea din hală 
destinată măcinării fosforitelor, cetea 
ce întîrzie montarea utilajelor.

Care este punctul de vedere al 
constructorilor ? Inginerul Mihai Hir- 
țe, șeful grupului de șantiere, con
sideră că toate aceste deficiențe 
pot fi înlăturate în scurtă vreme. 
Hala depozitului pentru uree, bună
oară, va fi terminată și predată la 
montaj pină la finele acestei luni, 
iar celelalte obiective vor fi puse la 
dispoziția montorilor în timp util. 
Ne-a arătat, în acest sens, un pro
gram amănunțit de lucru. „Sintem 
hotărîți — ne spunea 
lui de șantiere — să 
depinde de noi ca, 
nele anului, să nu 
șantier nici un utilaj 
vom îndeplini, în acest 
cinile de plan prevăzute pentru acest 
an. întîmpinăm însă și greutăți din 
partea unor furnizori de utilaje, care 
ne țin in loc anumite lucrări de 
montaj".

într-adevăr. din partea unor furni
zori de utilaje și construcții metalice
— întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, cooperativa meșteșugă
rească .,Metal-Lemn“ din Rimnicu 
Sărat. întreprinderea „23 August" 
din Capitală — se așteaptă o acțiune 
promptă și fermă pentru lichidarea 
necondiționată a tuturor întîrzierilor 
in livrări, Ceea ce — cu certitudine
— va permite lucrătorilor de pe șan
tierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Bacău-să-și respecte an
gajamentul de a monta pină la 
nele anului toate utilajele aflate 
stoc pe șantier, precum și pe cele 
vor sosi în zilele următoare.

în perioada 1-10 noiembrie
Ziarul „Scinteia" iși propune ca, incepind cu luna noiembrie, să ur

mărească decadal, la nivelul județelor, pe baza datelor 
Dispeceratul energetic național, cum 
electrică, cum se asigură încadrarea

furnizate de 
evoluează consumurile de energie 
in repartițiile planificate.Cînd comuniștii intră 

în acțiune...
în fața acestei situații, care, pe 

măsura trecerii timpului, amenința 
să se agraveze, conducerea șantieru
lui — cu sprijinul nemijlocit și sub 
directa îndrumare a organizației de 
partid — s-a decis să treacă neîntîr- 
ziat la acțiune, să pună in valoare 
toate, rezervele de Capacitate tehhică 
și umană existente chiar in perime
trul șantierului băcăuan, în scopul 
de a accelera la maximum ritmul de 
execuție a lucrărilor. Comuniștii, 
ceilalți lucrători de pe acest șantier 
au analizat temeinic, cu pronunțat 
spirit critic și autocritic, situația de la 
fiecare punct de lucru, dezvăluind 
cu curaj neajunsurile ce s-au făcut 
simțite in organizarea lucrărilor, ri
sipa de timp, abaterile de la disci
plina în muncă. Odată cu clarificarea 
situației s-a elaborat un riguros 
program dc acțiune, cu termene și 
răspunderi precise, vizind, în esență, 
laturile cele mai importante ale îm
bunătățirii activității pe acest șan
tier.

Urmarea ? Lucrul a fost organizat 
temeinic, in două schimburi sau in 
schimburi prelungite și, acum, prac
tic, pe șantier se muncește și ziua, și 
noaptea, in flux neîntrerupt. Cum 
era de așteptat, cele mai importante 
forțe umane și tehnice au fost con
centrate la montajul utilajelor tehno
logice. Măsura a fost impusă nu nu
mai de mărimea stocului existent, 
dar și de ritmul actual al livrărilor, 
care hu permite nici’ un moment de

— relaxare,- Evaluîndu-și cu exactitate 
I ’posibilitățile de care dispun, mon- 

torii au hotărit ca mașinile și insta
lațiile — atît cele aflate in stoc, cit 
și cele ce sosesc în continuare — să 
fie integral montate pină la sfîrși- 
tul anului.
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Ancheta- g 
dgt tină- j 
l cu alas ■

I
I
I
I

din Cajvana I
irea că prin părțile Suce- ■ 
fi pe cale de dispariție o I 
si. fnl.nsi.tnnrp meserie. a- ’

Se părea că prin părțile Suce
vei ar j" .
veche și folositoare meserie, a- 
ceea de fintinari. Iată insă că. 
in ultimii ani, odată cu î 
rea a zeci de mii de case __
gospodarii satelor țin să aibă, 
după tradiție, și fîntîni adine: 
cu apă limpede și rece. -
rii care trec astăzi prin

și-au stabilit un riguros plan de lu
cru. Ziua au executat lucrările de 
montaj, iar noaptea pe cele de su
dură. Rezultatul concret al aplicării 
acestei soluții originale: montajul a 
fost terminat cu trei luni mai devre
me decît prevederile din grafice.

în prezent, bătălia principală 
dă pentru montarea utilajelor de 
fabricile de uree, săruri de fluor 
acid fosfatic. Echipele conduse 
V. Ungureanu, B. Niță, V. Hapaleț 
lucrează in ritm energic Ia montarea 

, comprespareJor, podurilor rulante, 
cicloanejor. schimbătoarelor d.i; căl
dură, pompelor și altor utilaje teh
nologice. Inginerul șef al Șantieru
lui T.M.U.C.B., Teodor Artenie, ne 
spunea că pentru a ciștiga cît mai 
mult timp au fost organizate — pen
tru prima dată pe șantiere de a- 
cest fel — loturi specializa' - — 
seriași : sudori, ridicători 
grele, specialiști în centrai^, 
jelor dinamice etc. Organizai, 
tru echipe, lotul de sudori ctj| 
maistrul Ion Bodescu execută^ 
oară, întregul volum de lucrări" 
platformă intr-un timp de aproape 
două ori mai scurt față de. cel fo
losit în trecut.

Ritmul înalt de montaj este deter
minat și de o altă măsură : toate 
lucrările de control defectoscopic, 
tratament termic, ca și cele de tran
sport al materialelor și utilajelor la 
locul montării se fac în timpul nop
ții, de către muncitorii din schimbul 
II. Ca urmare, dis-de-dimineață, cei 
din schimbul de zi găsesc la punc
tele lor de lucru totul gata pregătit, 
urmind Să execute numai operațiu
nile de montaj propriu-zise.

se 
la 
Și 

de

- me-
aje 

cila-
pa- 

is de 
jună- 

■de pe șeful' grupu- 
facem tot 

pină la 
mai 

nemontat, 
fel, toate sar-

fie

ce 
fi- 
pe 
Ne

dacă s-ar înlătura în

uitat că fiecare din 
mii de produse care se

specifice de energie 
in fabricația unor 
afecta realizarea in 
a altora.
important este ca

elewmai

Slobozia si Combinatul de ce-

DEPĂȘIT

în fruntea priorităților — 
asigurarea de noi fronturi 

de lucru
...se ating viteze record 

la montajul utilajelor
Cum. se îndeplinește acest angaja

ment, hotăritor pentru evoluția in 
ritm intens a lucrărilor, nu numai pe 
parcursul acestui an, ci și in anul 

Cajvana poposesc nu numai la _ viitor ? Consemnăm cu satisfacție că, 
legendarul stejar de aici, monu
ment al naturii, ci și la cite o 
fintină ingenios încadrată , d,e. 
veritabile cerdacuri. și prispe 
frumos împodobite cti motive 
florale. La o cană de apă care-i 
astimpără setea, călătorul nu 
uită să mulțumească pricepuților 
meșteri fintinari.

„Perla“ 
cu ulei

înălța- 1 
e noi, J

adinei, i
Călăto- I 

satul *

I

Cu toate acestea, inginerul Mihai 
Cocan. directorul combinatului, ca și 
mulți oameni de pe șantier cu care 
âm stat de vorbă sînt de părere că 
ritmul de montaj poate fi mult ac
celerat, iar în răstimpul care a ră
mas pină la finele anului se poate 
monta un volum mai mare de utilaje

fi- 
in 
ce

consumator de ape mi
ne-a adus la redacție o, 
O obișnuită sticlă de o

Un 
nerale 
sticlă, 
jumătate de litru, purtând marca 
„Perla Harghitei", și specifi
carea că imbutelierea s-a fă
cut de către fabrica „Apemin"- 
Borsec. In ce consta nedumeri
rea aducătorului ? Că din „apa 
minerală de masă, bicarbona- 
tată, sodică, carbogazoasă, hipo- 
tonă" — potrivit inscripției de 
pe etichetă — se iviseră brusc... 
reziduuri de ulei. De unde oare, 
dacă nu din sticla nespălată ? 
Poate s-o găsi cineva sări „să
punească" și pe cei care răs
pund de limpezimea apei.

Vițelul 
năzdrăvan

Actul I. Mult s-a mai mirat 
îngrijitorul unuia din grajdurile 
secției „Pasteur" din comuna 
Bulbucata, județul Ialomița, 
descoperind în mijlocul vițeilor 
dolofani pe unul tare pricăjit, 
de parcă-1 sufla vîntul.

— Măi să fie ! Nu sînt super
stițios. dar pe ăsta parcă l-ar 
fi deocheat cineva de a ajuns, 
peste noapte, atît de costeliv...

Actul II. Mult s-a mai mirat 
unul din vecinii lui Ion Luca 
din Bulbucata văzind in ograda 
acestuia o namilă de vițel.

— Măi să fie 1 Nu cred in 
basme, dar vițelul ăsta a cres
cut intr-o noapte cit alții intr-un 
an...

Antract. în timp ce Ion Luca ' 
păzea într-o noapte grajdurile 
sus-amintite, a Înlocuit un vițel 
de 350 de kg cu al lui, de 150 
kg.

Epilog : După încheierea 
ce țărilor.

pină acum, toate termenele de mon
taj stabilite au fost respectate inte
gral și tot. integral au fost duse la 
Îndeplinire măsurile tehnico-orga- 
nizatOrice și politico-eduOative adop
tate. Ca atare, intr-un timp 
scurt, toate 
fabricile de 
și diarnoniu 
iar unitățile
momentul de față in pragul probelor 
mecanice și tehnologice. Sînt, desi
gur, numeroși factorii care au con
tribuit la realizarea acestei perfor
manțe. Dar mai presus de orice se 
remarcă strădaniile oamenilor, hotă- 
rirea cu care ei au acționat pe toate 
căile pentru a scurta la maximum 
duratele de execuție. Totul a decurs 
in condițiile Unei evidente îmbună
tățiri a climatului de ordine și dis
ciplină în muncă, a conlucrării dintre 
constructori și montori, in condițiile 
promovării cu curaj și fermitate a 
celor mai valoroase inițiative, izvo- 
rîte din rindul muncitorilor. Iată un 
fapt concludent in sprijinul acestei 
afirmații : dacă ar fi respectat teh
nologia prevăzută în proiect, mun
citorii din echipele conduse de Du
mitru Zota și Constantin Secuiu — 
care aveau de montat cazanele recu
peratoare, economizorul și vaporiza- 
torul de la fabrica de acid sulfuric 
— H-ar fi încheiat aceste lucrări de
cît... în primăvara anului viitor. 
Bineînțeles, nu s-au împăcat nici un 
moment cu această perspectivă. Și, 
atunci, au schimbat tehnologia de 
execuție. în colaborare cu ing. 
Gheorghe Teirău, mai întii au asam
blat la sol pachetele de serpentine 
aferente acestor instalații, iar . apoi

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii

industriale 
prin cercetările 

adînc in intimitatea pro- 
de fabricație. In același 

se impune o colaborare 
intre proiectantul tchno- 

al utilajului și energeti-

cer-

Expres... 
ca melcul

din 
luloză și hirtie din Călărași).
• CONSTANTA (depășiri sub

stanțiale la întreprinderea de 
transport titei prin conducte).
• NEAMȚ (întreprinderea meca

nică „Ceahlăul" din Piatră Neamț. 
Fabrica de zahăr din Roman).

• SUCEAVA (Combinatul_d» ce
luloză și hirtie Suceavă, 
de spirt din Rădăuți).
• OLT (întreprinderea 

miniu din Slatina).
• CLUJ (Combinatul de 

și hirtie din Dej, „Industria sîrmei 
Clmpia Turzii).
• ARAD (întreprinderea de 

goane și întreprinderea „30 
cembrie" din Arad).

• VRANCEA (Combinatul 
prelucrare a

în județele
• BRĂILA — cu 29,3 la sută 

(recordul nedorit il deține combina
tul de celuloză, hirtie 
tificiale și Fabrica de 
ila).
• TULCEA — CU 29 

mai mare depășire — la combinatul 
metalurgic)
• IALOMIȚA — cu 19 la sută

(aproape în întregime consumurile 
suplimentare se localizează la Com
binatul de îngrășăminte chimice

• Consumul suplimentar de energie electrică 
de mai sus echivalează cu PRODUCȚIA PE TIMP 
LUNA A HIDROCENTRALEI LOTRU.

• S-ar fi putut produce cu această energie :
ELECTRIC, 35 000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE COMPLEXE ȘI 
27 000 TONE CIMENT.

și fire ar- 
P.A.L.-Bră-

la suta (cea

Fabrica

de alu

celuloză

va- 
De-

de 
lemnului din Focșani).
înregistrat în județele 
DE O JUMĂTATE DE

7 500 TONE OȚEL

Alba), Combinatul de lianți din 
Cimpulung (județul Argeș), Com
binatul de celuloză și hirtie din 
Zămești (județul Brașov), Șantierul 
de construcții hidroenergetice Siriu 
(județul Buzău), Combinatul side
rurgic din Hunedoara. întreprin
derea de morărit și panificație din 
Sibiu și întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă din Rimnicu Vilcea 
nu ar fi depășit repartițiile, jude
țele de mai sus — aflate la limita 
Consumului — ar fi putut să obțină 
chiar și economii.

I
I
I
I ECONOMII
I
I
I

I
I

Ion LAZAR

Dintre județele care s-au încadrat 
în repartițiile planificate și au obți
nut economii de energie, menționăm:

foarte 
utilajele primite pentru- 
amoniac, acid sulfuric 

fosfat au fost montate, 
menționate se află in

■| LA LIMITĂ
I

în județele
ALBA, ARGEȘ, BISTRIȚA-NĂ- 

SAUD, BRAȘOV, BUZĂU, HUNE
DOARA, SIBIU și VILCEA.

Dacă o serie de intreprinderi 
cum sînt : Combinatul de prelucra
re a lemnului din Sebeș (județul

MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, MU
REȘ, DOLJ și BACĂU.

Rezultatele obținute ar fi putut fi 
mult mai substanțiale dacă unele 
întreprinderi din aceste județe nu 
ar fi înregistrat depășiri ce au es
tompat economiile altora.

ESTE O ÎNDATORIRE DE MARE RĂSPUNDERE A ORGANELOR 
ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN ÎNTREPRINDERI, A CO
MITETELOR JUDEȚENE DE PARTID SA URMĂREASCĂ ZI DE ZI 
CUM EVOLUEAZĂ CONSUMURILE DE ENERGIE ELECTRICA, SA 
STABILEASCĂ, ÎMPREUNA CU CONDUCERILE ÎNTREPRINDERI
LOR. MASURI EFICIENTE PENTRU RECUPERAREA DEPĂȘIRILOR. 
PENTRU ÎNCADRAREA STRICTA ÎN REPARTIȚIILE PLANIFI
CATE.

AȘTEPTAM DIN PARTEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ȘI A 
CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTREPRINDERILE VI
ZATE, CA ȘI DIN PARTEA ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE 
PARTID UN RĂSPUNS ANGAJANT ÎN LEGĂTURĂ CU MASURILE 
CONCRETE, IMEDIATE CE S-AU LUAT PENTRU ÎNLĂTURAREA 
RISIPEI, PENTRU RECUPERAREA DEPĂȘIRILOR LA CONSUMUL 
DE ENERGIE ELECTRICA.

I
I
I
I
I
I

„De cîte ori citeam in rubrica 
«Faptul divers» că o scrisoare sau .. 
telegramă ajungeau la destinație 
abia peste o lună sau două de la 
expediere stăteam și mă între
bam : oare așa să fie ? Și dacă 
se intîmplă o dată, de două, de 
nouă ori asemenea intirzieri, de 
ce nu se iau măsuri ? Dar iată 
că și mie mi s-a întimplat exact 
același lucru". în continuare, 
semnatara scrisorii — Maria Io- 
niță din Mărășești, strada Lu- 
peni 33 — ne aduce la cunoștin
ță că o scrisoare „expres", tri
misă fiicei sale la Călărași, a 
ajuns după mai bind de o lună. 
„O trimisesem expres (potrivit 
recipisei nr. 1155, pe pare ne-o 
trimite, ca dovadă) tocmai pen
tru că aveam sâ-i fac fiicei 
mele o comunicare urgentă. De
geaba am așteptat răspuns, de 
vreme ce ea a primit scrisoarea 

atîta întîrziere". Să sperăm 
răspunsul la cele de mai 
fi, intr-adevăr, expres...
Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cu 
că 
va

sus

S-a scris'în mai multe rînduri des
pre preocupările unor cooperative 
agricole slab dezvoltate, despre căile 
prin care s-a ajuns ca. într-o perioa
dă relativ scurtă, activitatea și re
zultatele economice ale acestora să 
se situeze la nivelul celor mai bune 
unităti agricole din județele respec
tive. De această dată ne-am propus 
să ne oprim asupra unui alt exemplu, 
aflat la polul celălalt al inerției. Să 
vedem deci care sînt cauzele care 
fac ca la cooperativa agricolă din 
Saschiz, județul Mureș, după doi ani 
de „redresare", balanța financiară a 
unității să fie în... regres 1

Experiența a numeroase unități 
agricole pledează convingător in fa
voarea adevărului că, pentru a obține 
rezultate scontate in acțiunea de re- 

5 necesar ca 
in programele 

de dezvoltare să fie precedate de 
studierea temeinică a proceselor si fe
nomenelor care au loc in întreaga ac
tivitate economico-socială a coopera
tivei. deoarece numai pe această cale 
se poate ajunge la soluții judicioase, 
eficiente, se pot fixa obiective în
drăznețe în concordantă cu realități
le si posibilitățile concrete din uni
tatea respectivă. Or. la cooperativa 
agricolă din Saschiz. tocmai ca ur
mare a superficialității cu care s-a 
trecut la determinarea si punerea in 
valoare a potențialului principalilor 
factori de producție, s-a ajuns la ja
lonarea incorectă a unor obiective. 
Astfel, în cei doi ani de... redresare, 
cooperativa agricolă a investit pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
doar 227 000 lei. iar la datoriile de 
Pină atunci s-au mai acumulat cîte 
un milion de lei în fiecare an. Dar 
să punem fată în fată cauzele unei 
asemenea false concepții de „gospo
dărire neevolutivă" cu adevăratul po
tential economic de care dispune a- 
ceastă cooperativă.

în condițiile cooperativei agricole 
din Saschiz, factorul botărîtor în re
dresarea economico-flnanclară îl con
stituie folosirea rațională a pămintu
lui. efortul pentru creșterea fertilită
ții acestuia. Este vorba de redarea in 
circuitul agricol a unor terenuri in-

sumînd 316 ha, care, în prezent, sînt 
neproductive, precum si de aplicarea 
unui ansamblu de lucrări complexe 
de corectare a acidității solului, de 
ameliorare a celor 1 800 de hectare 
de pajiști naturale. în acest scop, 
prin programul de redresare, unita
tea a beneficiat din partea statului de 
credite in valoare de peste 3 mili
oane lei. Ce s-a realizat in doi ani ? 
Ce-i drept, au fost redate în circuitul

mii doi ani în domeniul gospodăririi 
superioare a fondului funciar.

Se poate demonstra că una din căile 
de redresare sigură a acestor categorii 
de cooperative agricole o reprezintă 
orientarea lor spre extinderea unor 
culturi intensive, caracterizate prin- 
tr-un înalt grad de rentabilitate. Por
nind tocmai de la acest adevăr, di
recția agricolă a stabilit pentru a- 
ceastă cooperativă o Structură a cul-

în continuă degradare. Macul consti
tuie aici o plantă care doar... se sea
mănă. Nimeni nu-si mai amintește 
cind s-au realizat ultimele venituri 
de la această cultură. Fructele si stru
gurii de pe cele 17 hectare au ajuns 
și ele să constituie o producție doar 
pentru consumul intern. în loc de con
cluzii, o singură precizare : cu excep
ția hameiului, nici una din aceste 
culturi nu se individualizează ca

chintesența activității în această uni
tate o constituie tocmai efortul pen
tru o eficientă economică in stare 
să imprime o înaltă rată acumulării 
în scopul progresului sigur si rapid 
al cooperativei agricole, lată de ce 
atunci cind se vorbește cu atîta con
vingere de realizările acestui sector, 
comparația trebuie făcută cu sporu
rile de producție realizate în acele 
unităti din județ care au dublat pro-

de zile, zeci si zeci de debi- 
un sold total de ordinul sute- 
mii de lei. în fruntea lor se 

tocmai președintele coope- 
agricole.

I dresare, este imperios 
■toate măsurile stabilite î 
rip HpvvaI
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CONSOLIDAREA ECONOMICO-ORGANIZATORICA A COOPERATIVELOR AGRICOLE

PROGRAMELE DE REDRESARE
AK _ _____ V ____

FAȚĂ IN FAȚA CU... INERȚIA
însemnări de la C.A.P. Saschiz Mureș

agricol 30 ha, numai că în timp ce 
pentru această lucrare s-au cheltuit 
aproape 60 000 lei. pe de altă parte, 
din suprafața agricolă existentă au 
fost scoase alte 20 hectare, ca urma
re a unor grave erori în metodele de 
cultivare a pămintului. Lucrările de 
corectare a acidității solului, care 
trebuiau să cuprindă pină acum cel 
puțin 700 ha. s-au executat doar pe 
40 ha. Pe pajiștile naturale, singura 
lucrare făcută pentru îmbunătățirea 
acestora a constituit-o aplicarea de 
îngrășăminte chimice pe unele supra
fețe. Producția obținută la hectar nu 
reprezintă insă decît o treime din 
aceea stabilită prin programul de re
dresare. Nu este greu de dedus ce 
influente pozitive putea avea asupra 
progresului general al cooperativei 
punerea în aplicare, în mod hotărît, 
a acestor măsuri stabilite pentru pri-

turilor în care plantele tehnice, plan
tațiile de pomi si vie puteau aduce 
venituri de cel puțin 2,5 milioane lei. 
Anul acesta, ca de altfel și anul tre
cut. s-au realizat însă mai puțin de 
250 000 lei. După gindirea economică 
a cadrelor de conducere din coopera
tiva agricolă, inul pentru fuior ar fi 
o cultură nerentabilă si. ca atare, ele 
manifestă un dezinteres total fată de 
recoltarea si valorificarea lui. întrea
ga recoltă a acestui an a fost livrată 
sub cerințele de calitate impuse de 
STAS. încasările reprezentind în a- 
ceste condiții mai puțin de 30 la sută 
din baremul maxim stabilit pe kilo
gram. Hameiul — cultură cu vechi 
tradiții in această localitate — a ajuns 
să dea la hectar mai puțin de 10 la 
sută decît se obținea cu 10 ani in 
urmă. Plantația de hamei neîntreți- 
nută ani la rînd se află în prezent

obiect de dezvoltare în cadrul pro
gramului de redresare a cooperati
vei. Dimpotrivă, la inul fuior se pro
pune reducerea suprafeței cu 50 ha !

Am auzit aici repetîndu-se adesea 
că zootehnia ar fi sansa întăririi eco
nomice a cooperativei agricole din 
Saschiz. Acesta este mai ales unul 
din laitmotivele inginerului-șef Za- 
haria Călugăr și contabilului-șef Va- 
sile Bărdas. care-si ilustrau convin
gerile adăugind „că din acest sec
tor realizăm aproape toate veniturile 
cooperativei". De acord. Dar cit se 
Pierde în realitate de pe urma unui 
asemenea mod de gospodărire rudi
mentar 1 Producția de 1 700 litri de 
lapte pe o vacă furajată nu este 
chiar slabă, ce-i drept, dar nici de 
natură să asigure un venit net. me
nit să permită reluarea pe scară lăr
gită a procesului de reproducție. Or,

ducțiile de lapte, pornind de la un 
nivel de bază de 1 400 litri. Și dacă 
la Saschiz va exista mai multă preo
cupare pentru introducerea tehnolo
giilor moderne în creșterea animale
lor, pentru aplicarea principiilor de 
organizare si retribuire a muncii sta
bilite prin legile țării, atunci, in mod 
sigur, în următorii doi-trei ani se va 
putea vorbi si aici de producții de 
2 500—2 600 litri de lapte, posibile de 
obtinut la actualul potential biologic 
al animalelor.

Nu lipsesc nici alte exemple de 
acest 
asupra 
rativei.
nare a ... _____ ___ ...
reprezintă doar unul din acestea. 
Deși este confruntată cu o acută lip
să de fonduri bănești, cooperativa 
îsi permite să tină în spate, de ani

fel care se reflectă 
balanței financiare a 
Slaba gospodărire si 

bunurilor materiale si 
doar

negativ 
coope- 
gestio- 
bănești

si ani 
tori cu 
lor de 
situează 
rativei agricole, tovarășul Andrei 
Schuster, cu o datorie de aproape 
6 000 de lei tocmai din anul 1968. 
Apoi, dezordinea din sistemul de evi
dentă. ca si preocuparea pentru 
„ajustarea" cifrelor de plan — con
cludent în acest sens este nivelul 
planificat la laptele de oaie, unde 
producția pe 1977 a fost fixată doar 
la jumătate fată de aceea obținută 
pină in 1975 — fac ca o parte însem
nată din averea obștească să se 
pească oe căi lăturalnice.

Desigur, după un asemenea 
de gospodărire. întrebarea : cum 
posibil ca o unitate cu 3 000 de 
tare de teren agricol si cu aproape 
800 de bovine si 2 000 ovine să reali
zeze anual doar intre 2,5 si 3.3 mi
lioane lei venituri bănești, îsi găsește 
răspunsul pe loc. De aici și concluzia 
că pentru ieșirea din situația actuală 
nu trebuie căutate căile de dincolo de 
hotarele cooperativei, ci în interiorul 
ior. Și, înainte de toate, schimbările 
se impun în mentalitatea celor puși 
să conducă treburile acestei coopera
tive, in stilul si metodele de muncă 
ale organizațiilor de partid de aici, 
care, pină acum, nu prea și-au făcut 
simțită prezenta. Un sprijin efectiv 
trebuie primit si din partea celor 
trimiși să îndrume activitatea aces
tei cooperative. De vreme însă ce 
chiar împuternicitul statului în a- 
ceastă cooperativă, inginerul Lauren- 
tiu Zablău, nu a putut să ne pre
zinte situația economică a cooperati
vei decît la modul foarte general și 
inexact, eficienta acestui ajutor est», 
aproape nulă. Iată de ce aducem in 
atenția comandamentului județean, a 
organelor agricole superioare acest 
caz ieșit din comun, cu convingerea 
că cel puțin acum se va interveni 
hotărît pentru punerea pe un făgaș 
nou a întregii acțiuni de redresare 
economică a acestei cooperative agri
cole.

risi-

mod 
este 
hec-

Iosif POP
Cornel POGĂCEANU
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GORJ
• PesJe prevederile cincinalului o 
producție suplimentară de 300 mi
lioane iei ® Prioritate pregătirii 
investițiilor, eficienței lor • Munca 
politico-ecSucativă — factor impor

tant în formarea omului nou
In darea de seamă prezentată de tovarășul Ion 

Negrea, prim-sdpretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., după de au fost subliniate rezultatele obți
nute în dezvoltarea economico-socială a județului, 
au fost analizate co exigență comunistă, în spirit 
critic și autocritic, neajunsurile existente în activi
tatea economică și politico-organizatorică, posibili
tățile și rezervele ce trebuie valorificate pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor trasate de recenta ple
nară a C.C. al R.C.R., a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru efectuate în luna august, 
pe aceste meleaguri. Au fost evidențiate strădaniile 
depuse de organele și organizațiile de partid pentru 
perfecționarea stiluBui și metodelor lor de lucru, pre
cum și ale consiliilor oamenilor muncii, pentru 
adincirea democrației muncitorești, în lumina orien
tărilor și exigențelor formulate la consfătuirile de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie.

Participanții la dezbateri, printre care Ion Mihail, 
maistru la întreprinderea mecanică Sadu, Erou al 
Muncii Socialiste, Nicolae Iacobescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid Tg. Jiu, Gheorghe 
Trif, secretar al comitetului de partid la întreprin
derea de construcții și montaj minier, Constantin 
Poarcă, secretarul comitetului de partid de la Schela 
de extracție Țicleni, Salomeia Jianu, medic la spi
talul județean, Ilie Mitu, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea „Electrocentrale" Rovi- 
nari, Elena Budinescu, președinta C.A.P. Bobu, Maria 
Burdtrșaț. prim-secretar al comitetului județean U.T.C. 
— au situat în centrul discuțiilor sarcinile concrete 
ce stau în fața organelor și organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea planului cincinal și a programu
lui suplimentar de dezvoltare economico-socială a 
județului, au evidențiat căile și posibilitățile existente 
pentru sporirea producției de cărbune și energie, 
pentru creșterea eficienței economice în toate unită
țile din industrie, construcții și agricultură. Ei au 
relevat, între altele, că în prezent colectivele de 
muncă, toți comuniștii sînt angajați în, accelerarea 
ritmului de lucru pe șantierele de investiții, in ve
derea recuperării restanțelor și dării în folosință la 
termen a obiectivelor importante ce se construiesc 
în acest județ, solicitîndu-șe în acest scop un ajutor 
mult mai mare decît pînă acum din partea minis
terelor și centralelor titulare de investiții. Subliniind 
sarcinile tot mai complexe ce revin în acest cincinal 
organelor și organizațiilor de partid, mai mulți vor
bitori au făcut propuneri concrete privind promo
varea unui stil de muncă tot mai dinamic, revolu
ționar, desfășurarea unei largi și eficiente munci 
politico-educative, legate de viață, de cerințele acti
vității practice, în vederea antrenării tuturor locui
torilor Gorjului la îndeplinirea sarcinilor ce revin 
județului din istoricele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Expresie a spiritului angajat care a caracterizat 
desfășurarea dezbaterilor, participanții la Conferință 
au adoptat, într-0 atmosferă de însuflețire și entu
ziasm, un program de măsuri, Apelul adresat cetă
țenilor județului cu prilejul alegerilor de la 20 no
iembrie, precum și mandatul încredințat delegaților 
aleși să-i reprezinte la Conferința Națională a parti
dului.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
ȘTEFAN ANDREI, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a 
transmis un cald salut din partea conducerii 
partidului, a secretarului său general. Vorbitorul s-a 
referit la sarcinile ce revin organizației județene de 
partid, tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului cincinal, explorarea și valorifi
carea tuturor resurselor umane și materiale, în scopul 
atingerii parametrilor prevăzuți pentru dezvoltarea 
economică a județului, îndeosebi în domeniul pro
ducției de lignit și energie electrică, pentru reali
zarea, la sfîrșitul cincinalului, a unei producții glo
bale industriale de circa 17 miliarde lei. De aseme
nea, a fost evidențiată necesitatea unei mai bune 
organizări a activității de investiții, folosirii cu efi
ciență sporită a utilajelor, reducerii cheltuielilor ma
teriale, participării mai active a județului la exportul 
țării. In acest context s-a subliniat adeziunea oame
nilor muncii din județul Gorj, a comuniștilor la poli
tica internă și externă a partidului și statului nostru.

Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Sintem deosebit de mindri să raportăm că 
Gorjul realizează, în cel de-al doilea an al 
cincinalului revoluției tehnico-științifice, 57 
la sută din producția de Jignit a țării, 20 
la sută din cea de ciment, 10 la sută ener
gie electrică și alte însemnate cantități de 
produse și materiale. Vă raportăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, mo
bilizați de organele și organizațiile de 
partid, în perioada care a trecut din actua
lul cincinal, 34 de unități și-au îndeplinit 
sarcinile de plan, realizind o producție su
plimentară în valoare de peste 300 milioane 
lei. Comparativ cu perioada corespunză
toare a anului precedent, producția indus
trială a înregistrat un ritm de creștere de 
15,8 la sută, iar productivitatea muncii de 
10,7 la sută, obținindu-se pe această cale 
76,1 la sută din sporul producției globale 
industriale. In spiritul indicațiilor dumnea
voastră, vă încredințăm că vom asigura 
condiții certe pentru o activitate economică 
superioară, în vederea înfăptuirii angaja
mentelor asumate cu prilejul vizitei dum
neavoastră, din august 1977, în județul 
Gorj".

HARGHITA
• Producția anului 1968 — în aproa
pe 3 luni • Obiectivul celor peste 10 
miliarde lei — înfăptuit cu 2 ani mai 
devreme • Se cimentează frăția 
oamenilor muncii români și ma

ghiari
In darea de seamă prezentată de tovarășul Ludo

vic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., s-a arătat, intre altele, că în 
primii doi ani ai cincinalului 1976—1980 prevederile 
au fost depășite cu aproape 600 milioane lei. S-a 
relevat că în ultimii trei ani lucrările de inves
tiții executate însumează peste 4 miliarde lei, pu- 
nindu-se in funcțiune, in industrie și agricultură, 51 
noi capacități și dezvoltări, creîndu-se condițiile rea
lizării, pînă in anul 1980, a unei producții suplimen
tare de 1 miliard 700 milioane lei. Totodată, s-a înăl
țat un însemnat număr de obiective social-culturale, 
s-au dat în folosință 4 700 de apartamente. Sînt, de 
asemenea, în creștere producțiile agricole și canti
tățile de produse livrate la fondul de stat. Un loc 
primordial in preocupările organelor și organizații
lor de partid îl ocupă activitatea de educare a tinere
tului, a tuturor oamenilor muncii în spiritul înalte
lor principii înscrise în Codul etic comunist.

In cadrul dezbaterilor, numeroși delegați — din rîn- 
dul cărora amintim pe Nagy Csaba, directorul grupu
lui de șantiere de construcții industriale Harghita. Ra- 
duly Alexe, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Miercurea-Ciuc, Răcz Attila, directorul între
prinderii miniere Bălan — au analizat realizările și 
neîmplinirile din județ în lumina exigențelor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cele 
două consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
luna septembrie, a sarcinilor concrete și clarvăză
toare pe care le-a trasat colectivelor de muncă din 
Harghita secretarul general al partidului cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate in repetate rînduri și în 
această zonă a țării. Ei au subliniat, totodată, că, da
torită politicii partidului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării — temelie trainică a egalită
ții in drepturi a tuturor locuitorilor, fără deosebire 
de naționalitate — industria județului obține in 

prezent producția anului 1938 în mai puțin de 6 
zile, iar cea a anului 1968 in aproape 3 luni. Există 
însă numeroase rezerve, a căror folosire integrală 
ar putea amplifica realizările. Iată de ce ei au ex
primat hotărirea fermă a comuniștilor, a colective
lor de muncă de a mobiliza mai intens toate resur
sele materiale și umane in vederea creșterii supli
mentare a productivității muncii, reducerii cheltuie
lilor materiale, utilizării mai raționale a capacități
lor de producție, întăririi ordinii și disciplinei. Petru 
Mureșan, secretar al comitetului de partid din' co
muna Subcetate, Loy Friederich, director al I.A.S. 
Miercurea-Ciuc, și alți vorbitori au relevat, odată cu 
succesele înregistrate, preocupările concrete în ve
derea îndeplinirii integrale a planului de producție 
în sectorul agricol. Hyes Lâszlo, inspector gene
ral la inspectoratul școlar județean, Benedek Ladis- 
lau, prim-secretar al comitetului U.T.C., și alții au 
insistat asupra multiplelor aspecte vizind educarea 
tinerei generații, formarea conștiinței muncitorești 
înaintate.

Participanții la conferință au adoptat apoi, în una
nimitate, programul de măsuri, Apelul către toți co
muniștii, către toți cetățenii județului, precum și 
mandatul încredințat delegaților la Conferința Na
țională a partidului.

Luind cuvintul in încheierea lucrărilor, tovarășul 
IOSIF BANC, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri, un salut călduros din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a 
fost primit cu deosebită însuflețire. Vorbitorul s-a 
oprit pe larg asupra direcțiilor principale de acțiune 
pentru îndeplinirea cincinalului la toți indicatorii și 
înfăptuirea programului suplimentar de dezvoltare, 
pentru creșterea aportului județului la îmbogățirea 
avuției naționale și, implicit, la ridicarea în conti
nuare a nivelului de trai al celor ce muncesc. Rea
lizarea exemplară a sarcinilor presupune responsa
bilități sporite din partea organizațiilor de partid în 
direcția promovării largi a progresului tehnic, întă
ririi ordinii și disciplinei, realizării lucrărilor de in
vestiții, a sarcinilor de export. Totodată, vorbitorul 
a evidențiat cerința modelării omului nou, cimentării 
și mai puternice a frăției oamenilor muncii români 
și maghiari.

Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii harghiteni, români și ma
ghiari, strîns uniți în jurul C.C. al P.C.R., 
in frunte cu dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, muncesc cu 
hotărire și dăruire pentru realizarea sarci
nilor actualului plan cincinal și a angaja
mentelor asumate. Exprimindu-ne deplinul 
acord cu programul suplimentar pentru 
perioada 1976—1980, dăm glas angaja
mentului comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județ de a obține in 
acest cincinal o producție globală supli
mentară de 1 miliard 700 milioane de lei, 
îndeplinind astfel cu doi ani mai devreme 
obiectivul de a realiza o producție globală 
industrială anuală de cel puțin 10 miliarde 
lei. Conferința noastră dă o înalță apreciere 
rolului dumneavoastră decisiv în elabora
rea și înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nostru. Vă 
asigurăm că, în strînsă unitate frățească, 
vom munci cu și mai multă hotărire și 
fermitate pentru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce ne revin".

IAȘI
a

• Pînă în 1980 — o producție 
suplimentară de 6,7 miliarde • Aten
ție deosebită realizării integrale a in
vestițiilor • Obiectiv major > sporirea 
capacității de mobilizare a propagan

dei de partid
Analizînd aprofundat șl responsabil întreg com

pletul măsurilor politico-organizațorice întreprinse 
de organizația județeană de partid în vederea mobi
lizării susținute a oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a înfățișat tabloul prefacerilor În
noitoare care au schimbat chipul acestor străvechi 
meleaguri românești — intre care și realizarea, in 
acest an, a unei producții globale industriale de 20 
miliarde lei. Au fost examinate cu exigență neajun
surile ce se manifestă în unele sectoare de activi
tate și au fost conturate direcții prioritare de ac
țiune, atit in vederea recuperării răminerilor in urmă, 
cit și pentru îndeplinirea insuflețitoarelor sarcini în
scrise in planurile anilor următori, un accent deosebit 
punindu-se pe perfecționarea întregii activități de 
partid, pe educarea tuturor oamenilor muncii în spi
ritul înaltelor noastre idealuri.

în dezbateri s-a subliniat hotărirea fermă a co
muniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, de a iden
tifica și pune în valoare noi resurse de creștere 
a producției și productivității muncii, de a răspunde 
astfel, prin fapte de muncă harnică, grijii partidului 
pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc, pentru înflorirea tuturor localităților patriei. In 
acest context, numeroși vorbitori, între care Ale
xandru Dumitrache, director al combinatului de 
utilaj greu „Nîcolina", Costache Butuc, maistru la 
întreprinderea metalurgică Iași, Gheorghe Panainte, 
maistru, secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică de material rulant Pașcani, au 
relevat preocupările colectivelor muncitorești pentru 
folosirea mai judicioasă a capacităților și suprafețe
lor de producție, înnoirea și modernizarea produse
lor, perfecționarea pregătirii personalului muncitor, 
îmbunătățirea calității, reducerea consumurilor ma
teriale. Alți participant la dezbateri, dintre care 
amintim pe Cecilia Hodea. secretar al comitetu
lui comunal de partid Hălăucești, Aglaia Lupu, 
președintele C.A.P. Ruginoasa, au reliefat faptul că 
lucrătorii ogoarelor ieșene sînt angajați intr-un amplu 
efort de ridicare a potențialului productiv al pămin- 
turilor, de profilare și concentrare a unităților agri
cole. de consolidare a cooperativelor slab dezvoltate 
în vederea sporirii necontenite a contribuției județu
lui la creșterea producției agricole a țării.

Subliniind rezultatele meritorii obținute in inte
grarea învățămintului cu producția și cercetarea, 
bogăția vieții spirituale ieșene, tovarășii Cristian Che- 
laru, secretar al comitetului județean de partid, Mihai 
Gafițeanu, rector al Institutului politehnic, Mircea 
Radu Iacoban, scriitor, au evidențiat cerințele inten
sificării eforturilor pentru educarea tineretului in 
spiritul muncii și al dragostei de patrie, necesitatea 
prezenței mai active a tuturor oamenilor de cultură 
și artă in viața social-politică a județului, a promo
vării și generalizării unor forme și metode ale muncii 
de propagandă cu forță educativă ridicată.

în continuare, conferința a aprobat în unanimitate 
programul de măsuri, Apelul cu prilejul alegerilor 
de deputați in consiliile populare, precum și manda
tul încredințat delegaților ce vor participa la lucră
rile Conferinței Naționale a partidului.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul 
EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a transmis conferinței, 
în aplauzele însuflețite ale participanților, un cald 
salut din partea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Apreciind spiritul con
structiv al dezbaterilor, vorbitorul a subliniat că 
chezășia îndeplinirii sarcinilor viitoare o constituie 
întărirea continuă a rolului conducător al organiza
țiilor de partid, intensificarea legăturilor acestora cu 
masele, sporirea capacității lor de a uni și mobiliza 
energiile oamenilor muncii, de a valorifica și stimula 
inițiativele și puterea lor de creație. în context, vor
bitorul a reliefat răspunderea sporită cu care trebuie 
să acționeze organizațiile de partid pentru promo
varea progresului tehnic, ridicarea nivelului calitativ 
al producției, creșterea accentuată a eficienței eco
nomice și. deopotrivă, pentru desfășurarea unei acti
vități poljtico-educative mai vii și mai bogate în 
conținut, cu o reală forță de convingere, aptă să for
meze conștiința revoluționară a constructorilor so
cialismului.

Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm, tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul Iași au înde
plinit planul pe anul 1976 in proporție de 

102 la sută, iar pe primele 10 luni din acest 
an au înregistrat o producție globală in
dustrială suplimentară de peste 456 mili
oane lei, fiind asigurate condițiile pentru 
înfăptuirea integrală a angajamentului 
anual. Cu realizări remarcabile se prezintă 
și oamenii muncii de pe ogoare. Re
zultate asemănătoare sint consemnate pe 
linia perfecționării invățămintului, cerce
tării științifice, ridicării gradului de in
strucție și cultură al oamenilor. Ne anga
jăm in fața conducerii partidului să contri
buim Ia îndeplinirea programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială a pa
triei cu o producție globală industrială, 
peste prevederile inițiale ale cincinalului, 
în valoare de 6,7 miliarde lei. Totodată, 
vom acționa cu fermitate pentru creșterea 
producției agricole cu 38 Ia sută față de 
rezultatele cincinalului precedent, pentru 
realizarea integrală a volumului de inves
tiții ce _ însumează peste 24 miliarde lei, 
pentru înfăptuirea sarcinilor in celelalte 
ramuri și sectoare".

MARAMUREȘ
  ■

• Suplimentar, în cincinal, o pro
ducție de 2 miliarde • Posibilități 
de extindere a mecanizării în mi
nele maramureșene • Perfecțio
narea continuă a stilului și meto
delor de muncă ale organizațiilor 

de partid
Darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe 

Pop, prim-secretar al Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., analizînd cu răspundere și exi
gență comunistă modul în care s-a acționat și se 
acționează în județ pentru înfăptuirea sarcinilor 
Congresului al XI-lea a constituit premisa solidă a 
unor dezbațeri aprofundate, constructive, pătrunse de 
spirit critic și autocritic. Evidențiind obține
rea în 22 de luni a unui avans de 23 de 
zile în înfăptuirea cincinalului — ceea ce re
prezintă o producție suplimentară în valoare de 570 
milioane lei — raportul a înfățișat căile de acțiune 
menite să asigure, pînă în 1980, un spor al producției 
industriale de 53,7 la sută și al celei agricole de 38,4 
la sută. In acest context au fost prezentate măsurile 
preconizate pentru înfăptuirea la timp și în bune 
condiții a unui volum de investiții de 11 miliarde lei, 
care se concretizează în 40 de noi și importante obi
ective economice, menite să asigure dezvoltarea con
tinuă a acestor meleaguri ale patriei în anii următori.

Subliniind cu tărie hotărirea comuniștilor din Ma
ramureș de a înfăptui neabătut sarcinile ce le stau 
în față, discuțiile — la care au luat parte, între alți 
vorbitori, Vaier Gabrian, membru al C.C. al P.C.R., 
director general al Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase Baia Mare, Gheorghe Arde
lean, directorul trustului județean de construcții, 
Gheorghe Caniuca, președintele consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționalitate ucraineană, 
Crisțea Lucreția, secretar al comitetului comunal de 
partid Satulung, Cocuz Mihai, maistru miner din 
Baia Sprie, Gheorghe Griinstein, directorul Combi
natului de prelucrare a lemnului din Sighetu Mar- 
mației — au oglindit dorința unanimă de a face 
totul pentru înlăturarea neajunsurilor care se mai 
manifestă, pentru perfecționarea activității în toate 
domeniile vieții economice și social-politice. Ca un 
factor comun al dezbaterilor a fost evidențiată nece
sitatea perfecționării stilului și metodelor' de muncă 
ale organizațiilor de partid în scopul întronării spiri
tului revoluționar în muncă și gîndire, al întăririi dis
ciplinei și ordinii în toate sectoarele, pe fiecare treap
tă a răspunderilor. Vorbitorii au propus măsuri con
crete pentru recuperarea restanțelor la unele produse 
și obiective de investiții, cu privire la creșterea pro
ductivității muncii, a calității produselor, arătînd că, în 
eforturile pentru rezolvarea celor mai grele probleme, 
în primele rînduri trebuie să se afle întotdeauna co
muniștii. Dezbaterile au subliniat, de asemenea, rolul 
hotărîtor pe care-1 are în îndeplinirea sarcinilor de 
viitor intensificarea activității politico-ideologice și 
cultural educative, desfășurarea unor largi și con
vingătoare acțiuni pentru încetățenirea in viața de 
fiecare zi a normelor eticii și echității socialiste.

Participanții la conferință au adoptat in unanimi
tate un program de măsuri privind mărirea aportu
lui județului Maramureș la realizarea integrală a 
cincinalului, a sarcinilor suplimentare și a angaja
mentelor asumate, un apel adresat tuturor comuniști
lor și locuitorilor județului in legătură cu apropiatele 
alegeri, precum și mandatul încredințat delegaților 
la Conferința Națională a partidului.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul 
ION STĂNESCU, secretar al C.C. al P.C.R., care, 
după ce a transmis conferinței un călduros salut 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a re
ferit pe larg la sarcinile de mare răspundere din do
meniul investițiilor, a) producției pentru export, 
dezvoltării zootehniei și pomiculturii și in generai 
al agriculturii, subliniind cerința de a se acorda 
cea mai mare atenție organizării riguroase a produc
ției, respectării disciplinei de plan in fiecare unitate, 
în fiecare sector de activitate, asigurării unui con
trol sistematic, eficient, in stare nu numai să 
înlăture, ci să și prevină deficiențele. Au fost pusa 
pe larg în evidență posibilitățile existente pen
tru urgentarea mecanizării lucrărilor in mine prin 
introducerea unor utilaje complexe, realizate chiar 
la Baia Mare, care duc la creșterea productivi
tății muncii și la ușurarea muncii minerilor. S-a sub
liniat importanța deosebită pe care o au cultivarea 
prieteniei și frăției oamenilor muncii români, ma
ghiari, ucraineni, care trăiesc în această parte a 
țării, munca pentru formarea omului nou, pentru 
educarea tineretului în spiritul dragostei de muncă.

Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Raportind că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din județul Maramureș au îndepli
nit cu 11 zile înainte de termen planul pro
ducției globale pe cele 10 luni care au tre
cut din acest an, realizind suplimentar pro
duse in valoare de 365 milioane lei, con
ferința reafirmă angajamentul județului de 
a contribui la realizarea programului de 
creștere suplimentară a producției indus
triale cu aproximativ 2 miliarde lei. în 
agricultură, oamenii muncii acționează in
tens pentru înfăptuirea întocmai a pro
gramelor pe care le-am adoptat, făcind to
tul pentru a da viață sarcinii, pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne-ați trasat-o, ca Maramureșul 
să devină un mare furnizor de animale de 
rasă, Hotărirea conferinței noastre vizează 
întărirea caracterului unitar al muncii de 
partid. în vederea soluționării juste și ra
pide a problemelor in spiritul normelor 
eticii si echității socialiste, inlăturînd ten
dințele de automulțumire, întărind spiritul 
revoluționar, combativ, militant al fiecărui 
cadru de conducere, al fiecărui comunist, 
al fiecărui om al muncii".
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• în 22 de luni — 48 noi capa* 
citați și obiective • Diversificarea 
produselor — chezășia competiti
vității pe piața externă • Români, 
maghiari, germani — în indestruc

tibilă unitate
Relevînd dezvoltarea fără precedent a județului 

Mureș, dăruirea patriotică cu care comuniștii, toți 
oamenii muncii — români, maghiari, germani — ac
ționează în deplină unitate pentru transpunerea în. 
viață a hotârîrilor Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului, darea de seamă prezentată de to
varășul loan Florea. prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a analizat într-un stil de exi
gență comunistă activitatea depusă pentru dez
voltarea în ritm înalt a industriei, agricultu
rii, învățămintului și culturii. Arătînd că anga

jamentul în întrecerea socialistă a fost îndepli
nit si în acest an înainte de termen, obtinîndu-se :n 
zece luni o producție industrială suplimentară în 
valoare de 655 milioane lei, vorbitorul a insistat ca 
organizațiile de partid să desfășoare o șt mai susți
nută activitate în vederea înfăptuirii stricte a obi
ectivelor puse în fală de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Prilejuind o aprofundată examinare a împlinirilor 
și neajunsurilor ce se mai manifestă in activitatea 
organizațiilor de partid, dezbaterile au dat glas vo
inței comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de a 
nu-și precupeți eforturile pentru a întimpina cu noi 
succese Conferința Națională, de a realiza exemplar 
sarcinile ce le revin pentru dezvoltarea in continuare 
a județului. Un șir de vorbitori dintre care notăm 
pe Mircea Birău, directorul T.C.M. Mureș. Ludovica 
Popa, maistru la țesătoria de mătase Sighișoara. An- 
derko Iozsef, președintele consiliului județean al sin
dicatelor. Teodor Spineanu, secretar al comitetului 
de partid de la Combinatul chimic Tirnăveni, s-au 
referit la măsurile ce se impun. în vederea încărcării 
complete a tuturor grupelor de mașini, extinderii 
poliservirii utilajelor, stimulării creației tehnice 
proprii, astfel câ în 1980 săf se,obțină o creștere su
plimentară a productivității muncii de 10 La sută in 
industrie și de 20 la sută în construcții. Relevînd 
necesitatea recuperării răm'nerilor in urmă la ex
port. vorbitorii au evidențiat hotărirea de a acționa 
ferm pentru diversificarea gamei produselor și asi
gurarea competitivității acestora pe piețele externe, 
concomitent cu asimilarea unor produse noi în ve
derea realizării unei economii anuale de minimum 
20 milioane lei valută. Ținînd seama de faptul că în 
ultimii doi ani s-au obținut producții vegetale su
perioare anilor precedenți, iar în zootehnie s-au de
pășit prevederile de plan. Aurelia Potor, secretar al 
comitetului comunal de partid Cucerdea, Ovidiu Na- 
tea. directorul I.A.S. Zagăr. și alți vorbitori au scos 
în evidentă o largă gamă de posibilități pentru am
plificarea acestor succese.

Numeroși vorbitori, între care Laszlo Ianos, recto
rul Institutului medico-farmaceutic, loan Stoica, in
spector general-șef al Inspectoratului școlar județean, 
Hajdu Gyozo, redactor-șef al revistei „Igaz Szo“, 
președintele consiliului județean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară. Kdnig Iosif, vechi militant 
al mișcării muncitorești, au exprimat totala adeziune 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — ro
mâni. maghiari, germani — la politica internă și ex
ternă a partidului, recunoștința lor fierbinte fată de 
conducerea sa. fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personal, pentru grija deosebită pe care o poartă 
înfloririi continue a plaiurilor mureșene.

Participanții au adoptat un bogat program de mă
suri, Apelul adresat tuturor cetățenilor cu prilejul 
alegerilor de la 20 noiembrie, și au incredințat man
datul lor delegaților la Conferința Națională a parti
dului.

După ce a transmis, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. un cordial salut, primit cu deosebită 
căldură de participants tovarășul CORNEL BURTI
CA. membru al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a subliniat că succesele de sea
mă obținute de oamenii muncii din județ — români, 
maghiari, germani. în strinsă frăție — în înflorirea 
economiei și culturii, atestă cu putere forța organi
zației de partid județene, rodnicia politicii partidu
lui de propășire a tuturor zonelor tării. Insistînd a- 
supra necesității înfăptuirii integrale a planului de 
dezvoltare economico-socială. a programului supli
mentar, vorbitorul a evidențiat imperativul ca or
ganele și organizațiile de partid să-și' focalizeze aten
ția asupra valorificării depline a rezervelor existente, 
gospodăririi mal judicioase a combustibilului și e- 
nergiei, utilizării maxime a fondului de timp, reve- 
nindu-le totodată menirea de a milita neabătut pen
tru afirmarea in întreaga viață socială, a principiilor 
eticii și echității socialiste, astfel ca acestea să devină 
norme generale de conduită.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Cu sentimentul datoriei împlinite, vă ra
portăm că prevederile planului de investi
ții pe 1976 au fost depășite cu aproape 56 
milioane lei în perioada celor 22 de luni 
din acest cincinal, fiind puse în funcțiune 
48 de capacități și obiective mai importan
te. S-a îmbogățit întreaga noastră viață 
social-culturală, s-a perfecționat și moder
nizat învățămîntul de toate gradele, a cres
cut nivelul de trai material și spiritual al 
tuturor locuitorilor județului. Conferința se 
angajează, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de pe meleagurile 
mureșene, ca pînă Ia sfîrșitul cincinalului 
județul să realizeze o producție industrială 
globală suplimentară in valoare de 4,3 mi
liarde Iei. Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii de pe aceste 
plaiuri, indiferent de naționalitate, vor ac
ționa intr-o unitate indestructibilă pentru 
a materializa neabătut politica partidului, 
hotăririle ce le va adopta Conferința Na
țională a P.C.R.

NEAMȚ» ...

• Producție suplimentară de 5,7 
miliarde lei • Realizarea investițiilor 
în condiții de înaltă eficiență • O 
preocupare stăruitoare : întărirea ro
lului conducător al organizațiilor 

de partid
Pronunțatul caracter de lucru, înaltul spirit de 

exigență partinică al lucrărilor conferinței extraordi"' 
nare a organizației județene de partid au fost gene
rate de însuși conținutul profund analitic al dării 
de seamă prezentate de tovarășul Ștefan Boboș, 
prim-secretar al Comitetului județean Neamț al 
P.C.R.. Relevînd rezultatele bune obținute in cei a- 
proape doi ani care au trecut din actualul cincinal, 
darea de seamă a evidențiat cu pregnanță, în mod 
critic și autocritic, atît realizările, cit și unele neîm- 
pliniri, dar mai ales direcțiile de acțiune in viitor. 
Au fost evidențiate, în acest cadru, măsurile ce se 
impun pentru valorificarea deplină a rezervelor 
existente in economia județului în vederea creșterii 
mai accelerate a producției industriale și asigurării 
unei eficiente maxime a întregii activități economi- 
co-sociale. Totodată, s-au relevat sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid în ridicarea nivelului de con
știință al celor ce muncesc.

Participanții la dezbateri, printre care : Gheorghe 
Bucelea, maistru la șantierul Tașca, Valeriu Moma- 
nu, director general al Centralei de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Silvia Bălănescu, președinta comi
tetului județean al femeilor, loan Dănceanu, pre
ședintele C.A.P. Moldoveni, Petru Ciubotaru, mais
tru la întreprinderea mecanică „Ceahlăul" Piatra 
Neamț, au abordat o arie largă de probleme din in
dustrie, construcții, agricultură, cit și din.' domeniul 
perfecționării activității organelor și organizațiilor 
de partid in vederea creșterii rolului lor conducător 
în toate domeniile. Accentul principal a fost pus pe 
necesitatea intensificării eforturilor tuturor colec
tivelor pentru indeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă prin : organizarea superioară a producției și 
a muncii, creșterea mai accentuată a productivității, 
folosirea intensivă a utilajelor, gospodărirea cit mai 
judicioasă a materiilor prime, a combustibilului și 
energiei electrice, promovarea progresului tehnic, 
îmbunătățirea parametrilor calitativi ai produselor, 
care să permită asigurarea competitivității acestora 
pe piața externă. Totodată, s-au făcut propuneri 
concrete pentru realizarea la termen și în condiții 
de inaltă eficiență a obiectivelor de investiții, cu 
atit mai mult cu cit în cincinalul actual sînt alocate 
peste 18 miliarde lei pentru dezvoltarea economică 
și socială a județului. Unele intervenții au scos în 
evidență o serie de rezerve și posibilități încă nepuse 
în valoare în domeniul agriculturii, care, fructifica
te, vor determina creșterea producțiilor agricole, 
O atenție deosebită s-a acordat întăririi activității 
politico-ideologice și cultural-educative in rindurile 
tineretului, ale oamenilor muncii, ale tuturor catego
riilor de cetățeni.

Participanții și-au exprimat adeziunea totală față 
de politica internă și externă a partidului și statu
lui. față de activitatea neobosită pe care secretarul 
general al partidului o desfășoară pentru binele în
tregului nostru popor.

Conferința a aprobat în unanimitate programul de 
măsuri, Apelul adresat tuturor cetățenilor din județ, 
precum și mandatul delegaților la Conferința Națio
nală a partidului.

Transmițînd conferinței un cald salut din partea 
secretarului general al partidului, salut primit cu 
deosebită însuflețire de participanți, tovarășul » 
GHEORGHE PANA, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a apreciat spiritul pro
fund responsabil in care s-au desfășurat dezbate
rile. Referindu-se la sarcinile ce stau în fața cornu- ' 
niștilor, a celorlalți oameni ai muncii din județ, vor
bitorul a insistat asupra cerinței ca toate eforturile 
să fie concentrate spre indeplinirea planului cincinal , 
și a programului suplimentar de dezvoltare econo- 1 
mico-socială, făcînd o serie de recomandări privind 
realizarea tuturor obiectivelor de investiții la ter- ; 
menele planificate, accentuarea preocupărilor pentru > 
calificarea forței de muncă necesare, întărirea spiri- ‘ 
tului de ordine și disciplină, a unui climat tovără
șesc de lucru în toate colectivele. Totodată, vorbi
torul a subliniat relația directă dintre strădaniile 
oamenilor muncii și creșterea, pe această bază, a 
nivelului de trai material și spiritual al întregului ț 
popor, relevînd însemnătatea activității de modelare 
a conștiinței înaintate a celor ce muncesc.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Vă raportăm cu satisfacție că în cei a- 
proape doi ani care au trecut din actualul 
cincinal oamenii muncii din județ au ac
ționat cu responsabilitate pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
au obținut rezultate bune în realizarea ■ 
sarcinilor de plan și a angajamentelor asu
mate. In industrie am realizat in această 
perioadă o producție suplimentară în va
loare de peste 1,8 miliarde lei, numai in 
anul 1977 sporul de producție ridicindu-se 
la circa 1 miliard lei, producție care se 
concretizează, fizic, in peste 11 mii tone 
țevi din oțel fără sudură, 1550 tone fire 
și fibre sintetice, strunguri carusel in va
loare de 12 milioane lei și multe alte pro
duse. Pe baza rezultatelor obținute și a 
măsurilor stabilite de conferință, în nu
mele celor peste 60 000 comuniști, al tu
turor oamenilor muncii, asigurăm in mod 
ferm conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, mult stimate tovarășe se
cretar general, că județul nostru își va 
realiza exemplar angajamentul asumat de 
a obține in actualul cincinal o producție 
industrială suplimentară in valoare de 5,7 
miliarde lei".

OLT
• 2,8 miliarde lei producție suplimen
tară • Acțiuni stăruitoare pentru 
ridicarea potențialului productiv al 
tuturor terenurilor • In centrul 
muncii politico-educatîve — mode

larea omului nou
In darea de seamă, tovarășul Constantin Sandu, 

prim-secretar al comitetului județean de par
tid, a făcut o amplă trecere in revistă ~a re
zultatelor remarcabile obținute în ultimii ani, 
în toate domeniile de activitate. Față de anul 
1960 — a arătat vorbitorul — OltUl realizează astăzi o 
producție industrială de 60 de ori mai mare, iar în 
anul 1980 aceasta va fi de aproape 100 de ori mai 
mare, adică în valoare de peste 24 miliarde lei. Ga 
urmare a creșterii producțiilor agricole, în ultimi! 
zece ani, cantitățile de produse vegetale și animale 
livrate la fondul de stat s-au triplat. în egală mă
sură. darea de seamă a analizat, într-un pronunțat 
spirit critic și autocritic, neajunsurile care există 
încă in unele sectoare d<? activitate, subliniind rolul 
hotărîtor ce revine- in înlăturarea grabnică a acesto
ra, tuturor membrilor de partid, datori să dinami
zeze energiile colectivelor prin exemplul personal 
de militanți revoluționari, să modeleze tînăra gene
rație în spiritul exigențelor moralei comuniste.

Nota dominantă a dezbaterilor — în cadrul cărora 
au luat cuvintul numeroși delegați, între care Sebastian . 
Popa, secretarul comitetului de partid de la întreprin- , 
acrea de prelucrare a aluminiului, Antoneta Florescu, ’ 
muncitoare la întreprinderea de conserve Caracal, 
Gheorghe Rădulescu, directorul Centralei industriale ■ 
pentru metale neferoase Slatina,. Vasile Bărbulesdu, 
președintele Consiliului intercooperatist Scornicești, 
Gheorghe Sovărel, muncitor constructor la Grupul 
de șantiere Slatina, Ioniță Nicolaescu, directo
rul I.A.S. Sîmburești — a constituit-o hotă
rirea fermă a tuturor locuitorilor județului ■
de a munci și mai bine pentru a înfăptui in *' 
mod exemplar sarcinile de plan și angajamentele asu
mate in întrecerea socialistă, de. a găsi noi rezerve 
de creștere a producției și a eficientei economice. în 
acest context, vorbitorii, analizind cu exigență co
munistă activitatea desfășurată pină acum, au făcut 
propuneri concrete care vizează înnoirea și diversi
ficarea producției, îmbunătățirea parametrilor func
ționali ai produselor, realizarea integrală și la ter
menele; stabilit,e a jnvQsțlțiilor, li,vrârpș conform con
tractelor a .producției destinate exportului. în mod 
deosebit s-a accentuat necesitatea sporirii eforturilor 
organelor și organizațiilor de partid pentru întărirea 
spiritului de ordine și disciplină muncitorească, pen
tru reducerea consumurilor de materii prime și ma
teriale și, în primul rind, a consumului de energie 
electrică și încadrarea lui in normele stabilite la în
treprinderea de aluminiu. O problemă majoră pusă 
în dezbaterea conferinței a fost continuarea cu stă
ruință a acțiunilor întreprinse pentru folosirea cu 
randament sporit a tuturor categoriilor de teren, pen- - 
tru sporirea producțiilor în agricultură.

Toți cei car.e. au. luat. cuvîntul la conferință și-au 
exprimat atașamentul profund la politica internă și ’ 
externa â partidului și sfatului, sentimentele de sti
mă și recunoștință față dc secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin 
activitatea sa neobosită în slujba fericirii și bună
stării poporului, și-a cîștigat stima, prețuirea și în
crederea întregii națiuni.

în unanimitate, participanții au aprobat programul 
de măsuri al conferinței, Apelul către toți cetățenii 
județului și mandatul cu care sint învestiți delegații 
aleși pentru Conferința Națională a partidului.

Transmițind conferinței, tuturor oamenilor muncii 
din județ un călduros salut din partea conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, .salut 
primit cu deosebita însuflețire, de participant, tova
rășul TEODOR COMAN, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a apreciat 
spiritul responsabil in care s-au desfășurat dezbate
rile. înfățișind amplul tablou al prefacerilor 
structurale care au avut loc în ultimii ani 
in județul Olt, vorbitorul a subliniat că recupe
rarea răminerilor în urmă la investiții, la export, 
creșterea coeficientului de utilizare a mașinilor-unel- 
te și reducerea consumurilor specifice constituie 
obiective ce. trebuie să stea in atenția comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din județ, astfel ca în 
perioada ce urmează să se acționeze mai ferm, prin 
imprimarea Unui spirit exigent și responsabil tuturor 
organismelor de conducere colectivă, pentru valori
ficarea superioară a tuturor resurselor de creștere a 
producției în vederea îndeplinirii integrale a pro- - 
gramului suplimentar de dezvoltare.

Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Desfășurindu-și lucrările in atmosfera 
efervescentă de puternică angajare revo
luționară, generată de intimpinarca Con
ferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român, conferința a analizat, în spiritul 
unei inaite exigențe comuniste, rezultate
le obținute de oamenii muncii în econo
mie, în viața social-politică a județului, 
adoptind un însuflețitor program de mă
suri pentru accelerarea ritmului de dez
voltare a județului, pentru sporirea con
tribuției la progresul general al patriei. 
Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul nostru se angajează, cu un inalt 
simț de răspundere, să contribuie la pro
gramul suplimentar dc dezvoltare a eco
nomici naționale, in acest cincinal, cu o 
producție globală de 2,8 miliarde lei. Tot
odată, pe baza concepției profund nova
toare, atit de magistral formulată de dum
neavoastră in cuvintarea rostită la recenta 
plenară a Comitetului Central, conferința 
a elaborat măsuri pentru perfecționarea 
conducerii economiei, vieții politice și so
ciale, îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă".
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI":
ÎNCĂ DIN FAZA DE MASĂ A CELEI DE-A DOUA EDIȚII 

Să sporim preocupările față de calitatea
tuturor manifestărilor, pentru creșterea nivelului artistic

al spectacolelor și a eficienței lor educative
BIHOR

Apariția noilor cercuri și formații trebuie 
să fie însoțită de o îndrumare atentă,

corespunzătoare
• Plan de masuri privind înființarea de formațiuni artis

tice de diverse genuri în toate unitățile industriale și agricole, 
în instituții.

• Inițiative stimulatorii : „Zilele culturii populare bihore- 
ne“, întrecerea brigăzilor artistice în cadrul acțiunii „Scena și 
viața", festivalul de muzică ușoară „Floarea de lotus".

• Muncitorii — nu numai interpreți, dar și creatori : sub 
tipar, culegeri de texte pentru brigăzi artistice, scenarii și 
poezii, în limbile română și maghiară, lucrări inspirate din 
viața și activitatea muncitorilor.

în cursul lunii octombrie —ne spu
ne tovarășul loan Chira, președintele 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Bihor — Consi
liul județean al educației politice și 
culturii socialiste a organizat o con
sfătuire cu toți factorii de răspundere 
din acest domeniu : președinții con
siliilor locale ale educației politice și 
culturii socialiste din orașele și co
munele județului, reprezentanții or
ganelor locale ale sindicatului. Uniu
nii Tineretului Comunist, pionierilor, 
cooperației meșteșugărești..șj din. in
stituțiile culturale profesioniste in 
cadrul căreia s-a adoptat un. plan de 
măsuri care cuprinde sarcini precise 
privind înființarea de formațiuni ar
tistice de diverse genuri în toate uni
tățile economice, sociale și agricole. 
De asemenea au fost organizate in- 
tilniri și schimburi de experiență cu 
instructorii formațiilor de artiști a- 
matori. în cadrul acestor schimburi 
de experiență au fost prezentate și 
diferite spectacole urmate de dezba
teri privind calitatea acestora și re
pertoriul ales.

în vederea dezvoltării mișcării ar
tistice de amatori au fost organizate 
și se desfășoară pe plan județean di
ferite manifestări cum sint ..Zilele 
culturii populare bihorene", „Festi

„REGĂSIRE-
Scenariul acestui 

film, semnat de Anca 
Arion, Gheorghe Ro
bii și Dorel Dorian, 
are ca punct, de por
nire un reportaj de 
televiziune al celei 
dinții. „Regăsire" a- 
duce in atenție un 
fapt divers, dar nu un 
fapt divers banal, ci 
unul din categoria în- 
timplărilor cu carac
ter de excepție.

Este posibil ca o 
femeie să ignore ceea 
ce. ignoră Silvia ? 
Este posibilă o ma
nevră atit de desăvir- 
sită ca cea a „doam- 
nei doctor", incit nici 
măcar fiul ei, viito
rul și atit de „dota
tul" „conjuncturist" 
să nu o cunoască ? 
ș.a.m.d. — se întrea
bă spectatorul. „Este 
posibil 1“ — răspunde 
filmul, aducind argu
mentul cazului con
cret și, prin aceasta, 
al vieții inseși.

Incontestabil, aceas
tă confirmare a neo
bișnuitului și senza
ționalului realității;; 
împreună cu evoca
rea, dintotdeauna c- 
moționantă. a inocen
ței și generozității 
primei iubiri ori cu 
tratarea, plină de în
țelegere, a greșelilor 
adolescenței, vor con
stitui motive impor
tante. pentru care. iiL 
mul, răscolind amin
tiri sau trăiri pre
zente, va smulge 
chiar lacrimile spec
tatorilor, va atrage uri 
numeros public in să
lile de cinematograf.

Dar toate acestea 
vor fi, totodată, punc
te de sprijin și de 
pornire. Căci cre
dem că succesul mai 
important, mai de 
substanță și de dura
tă al acestui film se 
va datora mai ales 
sensurilor create prin 
artă. Cu alte cuvinte : 
virtuților — cind pre
care, cind șovăielni
ce, dar in cele din 
urmă triumfătoare — 
lie operei cinematogra
fice de a converti o 
melodramă cu valoa
re particulară în ceva 
mai profund și mai 
general uman ; pu
terii ei de a ne im
plica intr-o medita
ție gravă, amplă șt 
tonică despre roman
tismul adolescentei și 
asprimea vieții, des
pre iluzia, aparența 
și realitatea iubirii ; 
despre meschinărie și 
generozitate ; despre 
exigență, etică și pre
judecată. Despre o- 
menie.

Din această per
spectivă se cuvine să 
insistăm mai mult 
asupra calităților sce
nariului decit asupra 
cusururilor lui (lipsuri 
ținînd în principal de 

o anume tendință 
simplificatoare — de 
explorare mai insis
tentă a suprafețelor 
frumoase decit a a- 
dincurtlor tulburi, de 
edulcorare a asprimi
lor vieții, de ușoară 
atenuare a ideii de lu
ciditate și responsa
bilitate la vîrsta ado
lescenței). Vom re
marca. așadar, cursi
vitatea narațiunii și 
funcționalitatea flash- 
back-urilor, natura
lețea diverselor mo
mente, surdina pusă 
Scenelor „tari" — ce 
relevg_,_ date. Sițuațit, 
'împrejurări necunos
cute. De asemenea': 
.danii de a salva prin 
mici detalii împărți
rea prea acuzată- a 
personajelor in eroi 
pozitivi — eroi ne
gativi. De aseme
nea : calitatea, nu o

dată remarcabilă, a 
replicii (așa, de pildă, 
reacțiile Silviei la „e- 
vocările" și „provocă
rile" s-ar putea spu
ne indecente ale fos
tului iubit), fina alu
necare din registrul 
serios și grav (uneori 
stingace Stăpinit ,de 
Scenariști) in cel co
mic. ironic și chiar 
sarcastic — cu efecte 
salutare (vezi : scena 
dialogului cu avo
catul).

O marcă sigură a 
posibilităților regizo
rului Ștefan Traian 
Roman este felul in 
care și-a ales distribu
ția și a conceput jocul 
actorilor, contrapunc
tul dintre detaliile ca- 
râctdristice de ambian
ță și cele ale gesturilor 
șl chipurilor insistent 
și sensibil filmate. 
(Imaginea este semna
tă de Marian Stanciu, 
operator dotat, a cărei 
lipsă de experiență și-a 
spus, totuși, uneori, 
cuvintul in unele inca- 
draturi, în felul in 
care sint puse lumini
le, in unele imagini 
neintenționat distor- 
Siohâte).

Cea mai mare cali
tate a acestui film 
este, după opinia mea, 
aceea de a transforma 
un suspens polițistic 
într-o tensiune mai 
fin-psihologică. de a 
crea portrete adevăra
te. cîteva tulburătoare, 
de oameni contempo
rani, de a lumina, in 
opoziție cu mentalități 
reprobabile, prepon
derenta unor relații 
noi, bazate pe sinceri
tate, încredere, res
pect intre oameni.

valul1 dansului popular din Bihor" și 
âltele. La 1 noiembrie, de pildă, s-a 
organizat la Oradea o consfătuire cu 
cercurile de etnografie și folclor, iar 
între 2 și 6 noiembrie a avut Joc o 
tabără de culegere de folclor in zona 
Ținea — Salonta. în prezent, toate 
formațiile de teatru de amatori și 
brigăzile artistice din județ sint an
trenate in întrecerea intitulată : 
„Scena și viața" in cadrul căreia se 
prezintă piese intr-un act care oglin
desc viața de zi cu zi a oamenilor 
muncii din unitățile economice, so
ciale și agricole din județ.

Tocmai pentru că astfel de acțiuni 
sint tot mai numeroase, se impune 
acum o preocupare cu mult mai mare 
pentru ridicarea necontenită a nive
lului lor, asigurarea unei „asistente" 
de specialitate, foarte calificate, spre 
a se evita tendințele de deformare a 
unor tradiții în manifestări folclori
ce insuficient supravegheate, pentru 
canalizarea talentelor spre formele 
cele mai potrivite de împlinire a lor, 
în folosul întregii colectivități. Acolo 
unde apar și se dezvoltă noi forma
ții. noi cercuri de creație, activitatea 
trebuie să beneficieze de 0 îndrumare 
corespunzătoare, făcută cu toată gri
ja pentru valorificarea talentelor au
tentice.

Insistind pe nevoia 
de adevăr a eroilor 
pozitivi și pe forța lor 
de .a-și asuma conse
cințele chiar mai puțin 
plăcute ale descoperirii 
și relevării lui. filmul 
Casei de filme nr. 1 re
flectă, in ciuda titlului, 
nu numai regăsirea, 
după zece ani. dintre o 
mamă și copilul ei, ci, 
intr-o măsură, și regă
sirea de sine a Silviei. 
Apoi regăsirea — in 
împrejurări grele — 
dintre doi soți care se 
iubesc cu adevărat. 
Apoi regăsirea dintre 
două mame etc.

Naturalețea Violetei 
Andrei, dar mai ales 
frumusețea gravă și 
calmă, privirea ei grea 
și îndurerată (cind ne
liniștită. cind uimita, 
cind incrîncenată, cind 
luminată de bucurie) 
și-au pus o pecete de 
neșters pe eroina „Re
găsirii", innobilind-o. 
Deosebita izbindă ac
toricească a Violetei 
Andrei se numește aici 
sobrietate. Mergind in 
chip fericit, in sensul 
unui joc modern, Îm
potriva soluțiilor la in- 
demină ale rolului, ac
trița iși cenzurează cu 
excepțională consec
vență orice exteriori
zare spectaculoasă. Și 
marele ei triumf este 
că, tocmai așa, refuzin- 
du-și și refuzîndu-nc 
spectacolul lacrimilor, 
efuziunilor și femușcă- 
rilor și oferindii-ne in 
schimb imaginea unei 
mări combustii interi
oare — ea emoționea
ză, se înscrie puternic 
in memoria spectato
rilor.

O impresie foarte 
bună ne lasă și Florin 
Piersic, care transmite 
prin joc accente realis
te, o neliniște și o cău
tare pe care replicile 
ce ii reveneau in sce
nariu nu le prea con
țineau.

Foarte convingător 
este, prin țelul in care, 
comunică inconsisten
ța, lichelismul, ambi
guitatea, indecizia, 
căutarea unei ieșiri 
„acceptabile", prin- 
tr-un anume farmec 
pe care-1 conferă per
sonajului său Emil 
IIossu. „Regăsirea" ne 
prilejuiește o reintîlni- 
re cu Margareta Po- 
gonat, în rolul mai pu
țin generos, din toate 
punctele. de vedere, al 
unei femei, și ea ma
mă, care crede că 
orice, chiar și senti
mentele, pot fi vîndu- 
te sau cumpărate. 
Remarcabili, in scurte 
secvențe : Ioana Cio- 
mirtan, Gilda Marines
cu. Valeria Seciu, Mir
cea Șeptilici. Colea 
Răutu. C. Guriță.

Natalia STANCU

Cenaclurile literare din Bihor au 
strins în jurul lor o seamă de scrii
tori și poeți talentați dintre care cea 
mai mare parte lucrează în întreprin
deri industriale din Oradea și cele
lalte orașe ale județului : Gheorghe 
Vidican. muncitor la Fabrica de ma- 
șini-unelte „înfrățirea" din Oradea, 
Ion Brie, muncitor la Fabrica de ca
nistre din orașul Dr. Petru Groza, 
muncitorul Alexandru Sfirlea și alții 
ale căror lucrări sint inspirate din 
viața muncitorilor din fabrici. Mem
brii cenaclurilor literare au realizat 
o culegere de texte de brigăzi, sce
narii și poezii — în limbile română șl 
maghiară —. culegere care va ieși în 
scurtă vreme de sub tipar. Lucrarea 
este inspirată din activitatea, viața și 
hărnicia oamenilor muncii români șl 
maghiari care lucrează, înfrățiți, cot 
la cot în fabricile și uzinele de' pe 
cuprinsul Bihorului. Acesta este, de
sigur. un lucru foarte bun, de aceea 
trebuie să se manifeste toată grija 
față de calitatea celor publicate sau 
interpretate, în așa fel înclt să se 
elimine, acolo unde mai există, ac
ceptarea prea ușoară a prozei versi
ficate facil, pe motive minore, ne

CONSTANȚA

De ce au „dispărut" peste o sută 
de formații?

• Instituțiile artistice profesioniste din Constanța sprijină 
activ mișcarea artistică de amatori. De la Teatrul de dramă și 
comedie în această acțiune sînt antrenați 42 de artiști și 
regizori.

© Un bilanț negativ : din cele 205 formații artistice parti
cipante la prima ediție sub egida sindicatelor, doar 79 își mai 
desfășoară activitatea.

Posibilitățile de care dispune jude
țul Constanța sint mult mai mari față 
de realizările actuale înregistrate în 
mișcarea cultural-artistică de masă și 
in creație. Ca urmare, ne spune to
varășul Gheorghe Munteanu, pre
ședintele comitetului județean pen
tru cultură și educație socialistă, in 
prezent ne aflăm in faza de reacti- 
vizare a tuturor celor aproape 2 000 
de formații care au fost prezente in 
etapa de masă a festivalului trecut 
(întrunind 35 000 de participanți) și 
de inființare a altor formații. Pentru 
a asigura o îndrumare de specialitate 
cit mai competentă, pe baza unor gra
fice întocmite, actorii și regizorii ce
lor patru teatre profesioniste din 
Constanța vor sprijini mișcarea artis
tică de amatori instruind formațiile 
și ajutindu-le să pună in scenă noile 
spectacole. Astfel, numai de la Tea
trul de dramă și comedie sint cu
prinși in această acțiune 42 de artiști 
și regizori. La rindul lor. cele opt 
cenacluri literare din Constanța, 
Medgidia, Mangalia și Hirșova au 
stabilit, in cadrul consfătuirii comu
ne care a avut loc cu prilejul mani
festărilor „Pontica", să contribuie la 
elaborarea textelor de brigadă și la

„ROMÂNI A-FILM" prezintă: „MAMA*

Coproducție româno-sovielo-franceză. Casa de filme trei. Scenariul : Vasilica Istrate. Regia : Elisabcta Bos
tan. Imaginea : Ion Marinescu, Konstantin Petricenko. Muzica : Temistocle Popa, Gerard Bourgeois. Decoruri : 
David Vinițki, Zoltan Szabo, Ioana Cantuniari-Marcu. Costume : Tomina. Coregrafia : Valentin Manohin. Mon
tajul : Cristina Ionescu. Sunetul : ing. A. Salamanian. Cu: Ludmila Gurcenko, Florian Pittiș, Mihail Boiarski, 
George Mihăiță, Violeta Andrei, Oleg Popov, Savelii Kramerov, Valentin Manohin, Paula Radulescu, Vasile 
Mentzel, Vera Ivleva, Liliana Petrescu, Evghenii Ghercikov, Marina Poliak, Natalia Kraclkovskaia și copiii : 
Lulu Mihăescu, Matei Opriș, Timur Asaliev, Adrian Cristea, Petia Dektiarev. Un musical modern, realizat pe 

ecran panoramic. Sunet stereofonic. Eastmancolor

OPINIA CETĂȚENEASCĂ
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(Urmare din pag. I)
Ene spunea că datorită proastei 
izolații a conductelor în combi
nat se pierde încă multă ener
gie termică. Propun să ne ocu
păm de îmbunătățirea izolației și 
să înlăturăm astfel această sursă de 
risipă. Alegătorul Ion Silion de la 
grupul de șantiere Tulcea al T.C.I. 
Constanța a propus citeva măsuri 
privind creșterea calificării oameni
lor, buna organizare a muncii, folo
sirea la întreaga lor capacitate a uti
lajelor, în vederea recuperării res
tanțelor și realizării la termen a lu
crărilor de investiții pe care le exe
cută grupul. Metalurgistul Gheorghe 
Costin s-a angajat ca, împreună cu 
alți tovarăși de muncă, să găsească 
soluții pentru înlăturarea pierderilor 
de sodă calcinată și de fero-siliciu 
care se mai produc în prezent in 
combinat.

Tulcea se confruntă la ora actuală 
și cu o serie de probleme care pro
vin din ritmurile dezvoltării ei, din
tr-o insuficientă corelare a acestora. 
Calitatea apei, de exemplu, faptul că 
nu s-a reușit încă transpunerea în 
fapt a soluției existente pentru îm
bunătățirea ei a constituit obiectul 
unor critici adresate consiliului 
popular și al mai multor propuneri 
formulate de alegătorii Tudor OneS- 
Cu, Constantin Iordache și alții. Pro- 

semnificative pentru tumultul vieții 
și muncii.

Nu de mult a fost declanșată în
trecerea în domeniul creației și in
terpretării sub genericul : „Poporul, 
Patria. Partidul", in cadrul căreia 
membrii cercurilor de poezie prezin
tă realizări ale lor. Iată un bun prilej 
de a aplica in practică asemenea exi
gențe, de a manifesta discernămint 
sporit în aprecierea a tot ceea ce se 
prezintă și se recită pe scenă, in fața 
oamenilor muncii. Pe lingă cenaclul 
literar „Iosif Vulcan" iși desfășoară 
cu succes activitatea și un cerc dra
matic. Se află sub tipar. în prezent, 
piesa „Mirajul" (autor Nicolae Da- 
maschin). iar alte două piese (autor : 
Stelian Vasilescu) sint în dezbaterea 
cenaclului literar. Membrii cenaclu
rilor literare din Bihor vor scrie pie
se izvorite din viața fabricilor. Iată, 
așadar, o vastă activitate creatoare 
din multitudinea căreia trebuie, me
reu și mereu, descoperite grăunțele 
de aur ale talentelor din popor, o 
diversitate de preocupări ce-șl me
rită cu prisosință deplina valorifica
re. intr-un cadru tot mai exigent.

Aurel POP

crearea montajelor literar-artistice. 
Se simte nevoia, in acest dome
niu, de un mai mare discernămint, 
nu numai artistic, dar și politic: con
ținutul programelor trebuie să se de
baraseze de o anumită doză de su
perficialitate și balast al improviza
ției. de aspectele minore care sint 
„selectate" cu prea mare ușurință 
dintr-o activitate ce cunoaște un ritm 
intens, probleme majore legate de 
viața și munca oamenilor, de etica și 
echitatea socialistă. Uneori, progra
mele netezesc neingăduit asperitățile, 
se ocupă de fleacuri, se „războiesc" 
cu morile de Vint, cind ar putea fi de 
mare ajutor abordînd chestiuni vitale 
pentru bunul mers al muncii. In 
această direcție vrem să acționăm. 
Centrul județean de îndrumare ,al 
mișcării artistice a editat un îndru
mător de repertoriu pentru toate ge
nurile de formații artistice. Pe baza 
unei planificări întocmite, incepind 
de la 1 noiembrie și pînă la sfirșitul 
anului, toate formațiile existente, ca 
și cele care iau ființă, vor prezenta, 
in cadrul căminelor culturale, pe 
scene proprii, cel puțin un spectacol.

Despre modul concret în care ac

tejarea mediului înconjurător, îndeo
sebi înlăturarea efectelor poluante 
ale tehnologiei producerii fero-aliaje- 
lor. cu soluție dată prin proiect, dar 
încă nefinalizată, a fost obiectul al
tor observații critice și propuneri 
formulate fie de metalurgiști, ca Ion 
Manole, Ene Petre, fie de către ce
tățeni ai municipiului, câ Ion Șeitan.

Dacă acesta este tabloul sumar al 
propunerilor făcute, al modului in 
care cetățenii înțeleg să participe 
efectiv la viața municipiului, la fel 
de semnificativ este și modul in care 
Candidații, cu sprijinul comitetului 
municipal de partid și al consiliului 
popular municipal, s-au angrenat in 
rezolvarea celor solicitate de oameni, 
în foarte multe circumscripții s-a 
cerut, de exemplu, amenajarea unor 
spații de joacă pentru copii. „Ce să 
mai lungim vorba — au hotărit ale
gătorii și candidatul Constantin 
Beșleagă din circumscripția nr. 39. 
Haidem pe teren să vedem unde pu
tem amenaja așa ceva și să trecem 
la treabă". Pe teren, firesc, propune
rea s-a rezolvat. Și așa s-a procedat 
în mai multe circumscripții. E numai 
un exemplu sugestiv prin operativi
tatea cu care alegătorii hotărăsc, șe 
mobilizează, acționează. în aceste 
zile se desfășoară o nouă rundă de 
intilniri intre alegători și candidați, 
Ia care marea majoritate a candida- 
tilor vor da răspunsuri și soluții pro- 

ționează sindicatele pentru activiza
rea și înființarea de noi formații ar
tistice in unități economice și insti
tuții ne-a vorbit Ion Burchelan. 
membru in biroul executiv al consi
liului județean al sindicatelor : „O 
verificare a situației celor 205 for
mații care au participat la prima edi
ție a festivalului ne-a demonstrat că 
în ultima perioadă doar 79 se mai 
află in activitate. Ca urmare, s-au 
luat măsuri urgente de reactivizare a 
tuturor formațiilor întocmindu-se 
programe concrete de spectacole, cu 
repertorii dedicate alegerilor de de- 
putați și Conferinței Naționale a 
partidului. în același timp, sîntem în 
plină acțiune de depistare a noi ta
lente și de înființare a încă 92 de 
formații artistice și 36 cercuri de 
creație, care vor fi prezente în etapa 
de masă a celei de a doua ediții a 
Festivalului „Cîntarea României".

„Dispariția" subită a unui mare nu
măr de formații despre care ne-a 
vorbit tovarășul Ion Burchelan este, 
după opinia noastră, o urmare a mo
dului defectuos în care s-a înțeles că 
trebuie organizate, alcătuite aceste 
formații : colective mai mult sau mai 
puțin gigantice, eterogene, lipsite de 
forța coagulantă pe care o presupune 
comunitatea reală a unei formații ar
tistice. Făcute, iar nu născute, anume 
pentru concurs din necesități compe
titive, multe dintre ele s-au deza
gregat ca orice închegare artifi
cială. Este necesar să se priveas
că această problemă cu mai mul
tă seriozitate, la baza căreia să 
stea Înțelegerea faptului că forma
țiile artistice corespund participării 
maselor la creație și interpretare, se 
consolidează nu in mod forțat in ve
derea competiției al cărei trofeu unii 
il văd cișțigat printr-un fel de „ase
diu" dat cu mijloacele unor mari an
sambluri închegate peste noapte, ne
viabile.

O ilustrare concretă a modului în 
care se acționează pentru mobilizarea 
tuturor forțelor artistice reale și de 
înființare a noi formații în etapa de 
masă a actualului festival ne-o face 
profesorul Gheorghe Pindichi. direc
torul Casei de cultură Medgidia. Ast
fel. pe baza evaluării posibilităților 
mari care există în orașul Medgidia, 
consiliul de educație politică și cul
tură socialistă a luat măsuri care să 
ducă la înființarea în toate unitățile 
economice și instituțiile din oraș a 
noi formații din toate genurile artis
tice. Cadrele de specialitate din rîn- 
dul instructorilor, profesorilor de mu-, 
zică, de literatură și desen au primit 
sarcina să se ocupe de îndrumarea 
acestora. Ca urmare, au luat ființă 
trei noi coruri la I.M.U. Medgidia, la 
combinatul de lianți și azbociment și 
la exploatarea minieră, unități care 
au un mare număr de oameni ai 
muncii. La cooperativa „înfrățirea" și 
la întreprinderea de gospodărie co
munală, care aveau numai brigăzi ar
tistice. se pun in prezent in scenă 
montaje literar-artistice. De aseme
nea. au luat ființă numeroase bri
găzi artistice. în prezent, atit forma
țiile proprii ale casei de cultură oră
șenești, cit și formațiile din celelalte 
unități prezintă spectacole pe scena 
casei de cultură, iar recent. în de
plasare, la Mangalia și Cogealac.

George MIHAESCU

blemelor ridicate și propunerilor fă
cute la întîlnirile precedente.

— Urmărind intilnirile dintre can
didați și alegători, ne dăm seama că 
s-a realizat un dialog fructuos, că au 
rezultat numeroase propuneri viabi
le, care îmbogățesc programul de 
dezvoltare al Tulcei — ne-a spus to
varășul Spiru Ivancencu, prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului. A reie
șit 
că 
Iar 
au

din aceste 
în activitatea 
au existat

dezbateri 
consiliului 
neajunsuri

faptul 
popu-

__  care
dus la nerezolvarea la timp a 

unor probleme care-i frămintă pe 
oameni și care puteau fi rezolvate. 
Totodată, ne dăm -“ama încă o dată 
că tulcenii se gindesc cu maturitate 
la orașul lor, se angajează cu fer
mitate la înfăptuirea programului de 
dezvoltare a Tulcei. Rezultă de aici 
atit un mare volum de muncă pen
tru consiliul popular municipal, cit 
și necesitatea creșterii răspunderii 
deputaților in exercitarea mandatului 
încredințat de alegători. Pe aceste 
căi vom reuși să mobilizăm oamenii 
la înfăptuirea sarcinilor care ne re
vin. vom putea face ca noua legisla
tură care se suprapune în timp cu 
a doua jumătate a cincinalului revo
luției tehnico-științifice să fie mult 
mai rodnică, la nivelul generoaselor 
obiective pe care le avem de în
făptuit.

Cuvintul
cititorilor, 

CUVINTUL 
OAMENILOR

MUNCII

Conștiință muncitorească
Gheorghe Ispășoiu, tehnician, 

Rm. Vîlcea :
Zilele trecute, colectivul sectoru

lui conducte și batale șlam, din ca
drul Combinatului de produse so
dice Govora, a avut de trecut un 
greu examen. Conducta de eva
cuare a șlamulul (reziduurile pro
venite din procesul tehnologic) de 
la uzina de sodă nr. 3 s-a înfun
dat. întrucit nici conducta nr. 1 nu 
funcționa, fiind în revizie capitală, 
iar conducta nr. 2 singură nu pu
tea face față solicitărilor, uzina 
nr. 3 urma să fie oprită. Aflînd 
despre aceasta chiar în momentul 
cind se încheiase schimbul, mais
trul mecanic loan Iordache și 
membrii echipei conduse de Gheor
ghe Chetran, din proprie inițiativă,

In sprijinul unei mai bune conlucrări
Ing. Tlberiu Perjescu, director 

adjunct comercial la Combinatul 
de prelucrare a lemnului, Drobeta- 
Tr. Severin :

Unitatea noastră a dobîndit o 
bună experiență in ce privește co
laborarea cu întreprinderile din ca
drul centralei de exploatarea lem
nului, de la care ne aprovizionăm 
cu materia primă lemnoasă nece
sară. în 9 luni din acest an, de 
pildă, întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Orșova și-a 
depășit sarcinile contractuale cu 
peste 2 000 metri cubi de fag pen
tru furnire estetice, I.F.E.T.-Su- 
ceava — la semifabricate din che
restea de rășinoase, I.F.E.T.-Pi- 
tești — la toate sortimentele con
tractuale etc.

în ultimii ani a căpătat- o am
ploare deosebită acțiunea de coo
perare in domeniul aprovizionării 
cu semifabricate între Întreprinde
rile centralei de exploatare a 
lemnului și centralei de prelucrare. 
Rezultatele economice pozitive ob
ținute in această direcție sint rea
lizate prin prelucrarea în adincime 
a materiei prime la producător, 
ceea ce duce, printre altele, la o 
valorificare superioară a masei 
lemnoase.

Aș vrea să menționez însă că 
asemenea avantaje sînt trecute, 
uneori, cu vederea la I.F.E.T.-Tg.

După bunul plac al șoferilor?
Marin Săndulescu, șef birou ad

ministrativ I.T.A.-Dolj :
Așteptînd in unele stații de pe 

arterele care leagă orașul Craiova 
cu obiectivei^ economice aflate in 
afara acestuia, rămii surprins cind 
vezi, de multe ori, zeci de mașini 
circulind goale sau cu cite 8—10 
pasageri. După cite am constatat, 
unele sint „curse speciale" pentru 
că vin de la Ișalnița cu abonați, 
însă neîncărcate la întreaga capa
citate, așa că pe traseu ar mai pu
tea lua numeroși pasageri. Sînt 
însă multe autobuze care pleacă 
din garaj (care se află lingă Între
prinderea de prefabricate), avind 
ca rute gară — parc, Craiova — 
centru etc. De ce aceste mașini, 
pînă să intre în traseul lor nor
mal, nu opresc în stații pentru a 
lua pasageri de pe ruta prefabri
cate — centru și de acolo să-și 
continue traseul planificat ?

într-una din zile, la ora prînzului 
așteptam in stație la autobaza 1 
Craiova, unde se string zeci de oa
meni ai muncii de la autobază, de 
la I.T.I.A., cooperativa „Deser
virea", din construcții etc. Au tre
cut prin stația amintită cîteva au

Gospodărirea comunei ne privește, 
in primul tind, pe noi, sătenii. 

Dar avem nevoie și de ajutor!
Mihai Roman, profesor la școala 

generală din satul Probota, co
muna Dolhasca, județul Suceava :

Prin contribuția bănească și in 
muncă a cetățenilor din satul nos
tru s-a construit aici o casă de 
nașteri. Prin plecarea medicului 
nostru să-și satisfacă stagiul mili
tar, casa de nașteri a fost închisă. 
Pentru urgențe, femeile sint ne
voite să se deplaseze pe jos sau 
cu mijloace de transport de o'ca- 
zie pină în Dolhasca O distanță 
de 12 km dus-intors. Ceea ce. pe 
timpul nopții este foarte greu și 
incomod. De aceea propun să se 
reanalizeze această măsură, iar 
casa de nașteri să funcționeze in 
continuare in satul nostru.

în ce privește mai buna gospo
dărire a localității, aș dori să fac 
și alte propuneri. Am în vedere 
urgentarea de către consiliul popu
lar comunal și organele județene a 
construirii podului de peste piriul

Pe cind un raion
Gheorghe Velcea, str. Emil Bod- 

năraș nr. 63. blocul OD 8, scara F, 
apartamentul 215, București :

în blocul C 14 din str. Romancie
rilor. colț cu str. Emil Bodnăraș 
(sectorul 7) există un mare maga
zin. cu vitrine largi, destinat pro
duselor alimentare. în spatele aces
tuia există suficient spațiu pentru 
depozitarea mărfurilor și a amba
lajelor. Inițial, aici a fost o unitate 
alimentară cu autoservire. Localul 
respectiv a fost folosit apoi pentru 
casa de comenzi „Practic", avind și 
un raion de mezeluri-brînzeturi. 
Spațiul magazinului depășește însă 

au îmbrăcat din nou hainele de lu
cru, hotărind să desfunde cit mal 
grabnic conducta de șlam. S-a tre
cut, mai întii, la identificarea por
țiunii înfundate, ce se întindea pe 
o lungime de peste 400 m. Deși 
conducta era fierbinte, s-a proce
dat la demontarea fiecărui tronson 
în parte, curățindu-se bucată cu bu
cată ori inlocuindu-se cele ce nu 
se puteau desfunda, luîndu-se la 
mină mii de șuruburi.

După o muncă încordată de 56 
ore, prestată din îndemnul conștiin
ței muncitorești, conducta a fost 
repusă in funcțiune lntr-un timp 
neașteptat de scurt, nemaifiind ne
voie să se oprească uzina de sodă 
nr. 3.

Jiu, care, pe 9 luni ale anului are 
restanțe de aproape 1 000 metri 
cubi la livrările de semifabricate 
de plop, necesare confecționării 
panourilor de cofrag pentru con
strucții. Asemenea restanțe, ca și 
procedeul de a ne livra cherestea 
brută in locul semifabricatelor ne 
îngreunează îndeplinirea obligații
lor noastre contractuale, combina
tul nostru neavînd posibilități su
plimentare pentru prelucrarea che
restelei brute de plop.

O seamă de greutăți întîmpinăm 
și în ce privește aprovizionarea cu 
alte materiale. De pildă, intreprin- 
derea de geamuri Buzău nu ne-a 
livrat 1 100 bucăți oglinzi cu dia
metrul 800, contractate, oglinzi uti
lizate atit la mobila destinată ex
portului, cît și pieței interne. Iar 
Combinatul Chimic Roznov-Neamț 
are o restanță de 8 tone uree teh
nică, a cărei lipsă are consecințe 
negative asupra calității incleierii 
placajului și facilitează emanațiile 
de gaze la presele din secția pla
caje.

Iată de ce apelăm, și pe această 
cale, la conducerile acestor unități 
să-și respecte întocmai - obligațiile 
contractuale, pentru ca și noi, la 
rindu-ne, să putem livra la termen 
beneficiarilor noștri produsele con
tractate.

tobuze venind dinspre prefabricate 
sau chiar din incinta E.T.C. (care se 
află la cîțiva zeci de metri de sta
ția amintită), însă, spre stupefacția 
celor ce așteptam în stație, aveau 
la bord plăcuțe cu inscripția „cursă 
specială", dar circulau goale sau 
aproape goale. Una din ele cu nr. 
31-DJ.l 462 avea cîțiva oameni ai 
muncii de la E.T.C. și mergea spre 
extremitatea cealaltă a orașului. A 
Oprit prin stații doar pentru a 
cobori cite unul din ei, în timp ce 
in stațiile Autobaza 1 Craiova, 
Craiovița, Gloria, Groapa, Jianu, 
Uzina electrică și Teatrul Național 
se aflau fără exagerare cite 30—50 
de cetățeni, poate chiar și mai 
multi, care așteptau autobuzul. Eu 
cred că și autobuzul cu pricina, 
cit și altele cu inscripția „cursă 
specială" ce circulă cu abonați, dar 
foarte puțini față de capacitate, 
dacă ar avea sarcina să oprească 
in stațiile pe unde trec ar deveni mai 
eficiente, mai rentabile și ar re
zolva și problema transporturilor 
pasagerilor de la și spre locurile 
de muncă, fără ca aceștia să mai 
aștepte zeci de minute pe străzi.

din sat, pod distrus de ape. Con
struirea lui va scurta cu circa 
20 km distanța dintre Probota și 
județul Iași, direcție din care vin 
mulți turiști să viziteze monumen
tul istoric de aici. Desigur, toți lo
cuitorii satului vor contribui prin 
muncă patriotică la grăbirea lu
crărilor de la acest pod. De aseme
nea, s-ar ușura mult accesul au
tovehiculelor spre Probota — mai 
ales cind plouă — dacă o distanță 
de circa 7 km ar fi asfaltată.

O altă dorință ar fi să se pună o- 
dată in funcțiune brutăria din Dol
hasca. De vreo doi ani durează 
construirea ei. în prezent, clădirea 
este acoperită, tot ce a depins de 
locuitorii comunei și organele de 
stat comunale s-a făcut. A rămas 
doar ca organele județene de re
sort să decidă in subordinea cui va 
funcționa brutăria și să ia măsuri 
pentru dotarea sa cu instalațiile și 
utilajele necesare.

de ape minerale?
necesitățile practice ale casei de 
comenzi. Pentru o mai bună și ra
țională utilizare a spațiului existent 
aici, pentru creșterea rentabilității 
magazinului, propun să se înfiin
țeze in acest magazin — venind in 
sprijinul cererilor multor locuitori 
din cartierul Drumul Taberei — și 
un raion specializat în ape mine
rale. Cum spuneam, loc pentru de
pozitarea navetelor cu sticle pline 
și goale există in spatele magazi
nului, unde — eventual — se pot 
face și despărțituri cu plase de sîr- 
mă spre a se separa de alte ges
tiuni.
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Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
pentru colaborare economică, industrială și tehnică 

dintre România si R. f. Germania*
în Capitală au început luni lucrări

le celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale pentru colabo
rare economică, industrială și tehnică 
dintre România și R.F. Germania.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar delegația R.F, 
Germania de Martin Griiner, secretar 
de stat parlamentar, președintele păr
ții vest-germane in comisie.
, Cele două delegații analizează mo

Recepție oferită de
Cu prilejul aniversării zilei de 

naștere a regelui Hussein al Iorda
niei, ambasadorul acestei țări la 
București, Iakoub Yousef Awoueis, a 
oferit, luni, o recepție.

Au participat Ion Pâțan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Suzana Gâdea, 
Vasile Bumbăcea și Nicolae Nico- 
laescu, miniștri, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

începînd de azi, la Baia Mare

„TROFEUL CARPAȚI"
în Sala sporturilor din Baia Mare 

încep astăzi întrecerile celei de-a 
17-a ediții a tradiționalei competiții 
internaționale masculine de handbal 
pentru „Trofeul Carpați", la care 
participă reprezentativele Bulgariei, 
Danemarcei, R.D. Germane, Spaniei, 
Ungariei, U.R.S.S., României și se
lecționata de tineret a României, 
Turneul se anunță deosebit de in
teresant, dat fiind faptul că toate

„Crosul tipografilor" - o adevărată întrecere 
de masă

Sub impulsul „Daciadei", in a- 
ceastă toamnă, tradiționalul „Cros al 
tipografilor", organizat de Comitetul 
Uniunii sindicatelor din presă, poli
grafie și edituri, și-a consolidat ca
racterul popular, numărul concu- 
renților fiind mult mai mare decît 
la alte ediții. Astfel, seria alergări
lor a fost deschisă prin crosul tipo
grafilor din București, la care au 
participat aproape o mie de concu- 
renți — un număr record de tineri 
și mai virstnici ; a cîștigat Marin 
Constantinescu, legălor la întreprin
derea poligrafică „Luceafărul", ur
mat de Dan Hagiu, zețar la între
prinderea „13 Decembrie", și Victor 
Dumitru, legător la I.P.B.

S-a dat apoi startul în proba re
zervată junioarelor, probă în care 
intiietatea a avut-o Lucreția Tur, de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Peste 70 000 de spectatori au ur

mărit la Lagos meciul dintre selec-' 
ționatele de fotbal ale Nigeriei și Tu
nisiei, contind pentru preliminariile 
campionatului mondial. Fotbaliștii 
tunisieni au ciștigat cu scorul de 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei a fost 
înscris in proprie poartă, in minutul 
60, de fundașul nigerian Godwin 
Odiye.

Rezultatul cu care s-a încheiat 
meciul de duminică dintre reprezen
tativa noastră și cea iugoslavă, dar, 
mai ales modul în care s-au pregătit 
fotbaliștii noștri pentru această întîl- 
nire, evoluția lor în fața spectatorilor 
și a zecilor de milioane de telespec
tatori din țară și de peste hotare au 
produs o vie și profundă nemulțu
mire în rindurile iubitorilor sportu
lui, ale opiniei noastre publice, în 
general.

Din capul locului trebuie spus că
— dincolo de datele particulare, de 
trăsăturile jocului urmărit duminică
— partida prin care echipa reprezen
tativă părăsește ediția actuală a 
campionatului mondial confirmă încă 
o dată, în termeni duri de data a-

'sta, o stare de lucruri complet 
corespunzătoare, existentă de mul

ta vreme în fotbalul nostru.
Asupra marilor neajunsuri ce per

sistă în fotbal, ca si in alte ramuri de 
sport, conducerii mișcării sportive, 
federației de fotbal, ca și altor fede
rații de specialitate li s-a atras aten
ția in repetate rînduri. Organizațiile 
sportive, sportul în ansamblu s-au 
bucurat și se bucură în ultimii ani 
de un ajutor dat cu deosebită gene
rozitate de conducerea partidului, a 
statului, de întreaga noastră societa
te — ajutor concretizat în documen
te de partid și de stat care orientează 
cu mare limpezime drumul pe care 
trebuie să evolueze sportul în țara 
noastră, în mari fonduri materiale și 
financiare, în terenuri și săli de 
sport, in întregul climat de încu
rajare a tuturor sporturilor, a marii 
performanțe.

Trebuie spus clar că mișcarea 
fotbalistică și cei care o conduc — 
fotbaliști, tehnicieni, cluburi, fede
rație și C.N.E.F.S. — nu-și îndepli
nesc in mod corespunzător răspun
derile ce le au, rezultatele in 
acest domeniu fiind in flagrantă 
contradicție cu condițiile deosebit de 
favorabile create dezvoltării acestui 
sport. Repetatele eșecuri înregistrate 
de la o vreme atit de echipa națio
nală, cit și de formații de club în 
confruntări internaționale, bilanțul 
negativ cu care se incheie din acest 
punct de vedere actualul sezon fot
balistic sint tot atîtea dovezi ale a- 
cestei aprecieri.

Obiectivul principal — calificarea 
In turneul final din Argentina — a 
fost ratat. Desigur, in sport nu poți 
fi intotdeauna victorios. Trebuie insă 
subliniat că nu numai ratarea in sine 
a adus atîtea insatisfacții, ci mai ales 
maniera deplorabilă in care echipa 
națională și-a risipit șansele reale ce 
și le crease la un moment dat, cind 
calificarea putea depinde de o vic
torie. fie Si la un gol diferență, pe 
teren propriu.

Obiectivul reprezentării onorabile 
in cupele europene intercluburi a fost 
de asemenea ratat : trei formații au 
părăsit competițiile încă din primul 
tur, a patra, care a beneficiat de un 
adversar foarte slab în primul tur. a 
fost eliminată in turul al doilea, după 
o comportare de-a dreptul penibilă în 
prelungiri, cind n-a reușit să trans
forme nici măcar o singură lovitură 
de la 11 metri.

Adăugind și rezultatele la fel de 
slabe cu care selecționata de juniori

dul în care.au fost îndeplinite acor
durile și înțelegerile convenite cu 
ocazia convorbirilor la nivel Înalt, 
măsurile stabilite la precedenta se
siune, examinează posibilitățile exis
tente pentru extinderea și diversifi
carea domeniilor și formelor de coo
perare în producție, bilaterală și pe 
terțe piețe, pentru intensificarea in 
continuare a cooperării economice, 
industriale și tehnice și lărgirea 
schimbului de mărfuri între cele două 
țări. (Agerpres)

ambasadorul Iordaniei
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul zilei de naștere a re

gelui HusSein al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, ambasadorul acestei țări 
la București, Iakoub Yousef Awouies, 
a rostit luni o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

la handbal masculin
echipele participante își Încearcă la 
acest important și dificil test forma
țiile de bază pentru Campionatul 
mondial programat in ianuarie in 
Danemarca.

Astăzi, in prima zi a turneului, cu 
începere de la ora 15,30, sint pro
gramate următoarele meciuri : Unga
ria — Spania ; România (tineret) — 
U.R.S.S. ; România — Bulgaria ; Da
nemarca — R.D. Germană.

la Liceul poligrafic din București ; la 
juniori a ciștigat detașat întrecerea 
Viorel Popescu, legător la întreprin
derea poligrafică din Craiova. Și 
proba de cros pentru senioare a re
venit unei reprezentante a Craiovei
— Cristina Iancu (legătoare la I.P. 
Craiova).

Principala alergare a întregii ma
nifestații sportive care s-a desfășu
rat duminică dimineața pe traseul din 
fața „Casei Scinteii" — întrecerea 
seniorilor pe distanța de 3 000 metri
— a fost deosebit de palpitantă, 
ciștigătorul. de asemenea, un craio- 
vean, electricianul Ion Ionașcu (I.P. 
Craiova), invingind aproape de linia 
de sosire pe Constantin Neacșu (li
notipist la I.P. Slobozia) și pe Dan 
Mirea (muncitor — plane la C.P.C.S.).

în urma acestui rezultat, clasamen
tul turneului final al zonei africane 
se prezintă astfel : 1. Tunisia — 3 
puncte (din 2 meciuri) ; 2. Nigeria — 
3 puncte (4 jocuri) ; 3. Republica A- 
rabă Egipt — 2 puncte (2 jocuri).

Următorul meci se va disputa, la 
25 noiembrie, între echipele Repu
blicii Arabe Egipt și Tunisiei.

și cea de tineret au încheiat între
cerile oficiale, avem in față tabloul 
nesatisfăcător al reprezentării fotba
lului nostru pe plan internațional in 
anul 1977. Tablou care își găsește o 
perfectă și nefericită similitudine in 
nivelul la care se desfășoară campio
natul intern, nivel căruia — cu ori- 
cîtă bunăvoință ar fi apreciat — nu 
i se poate acorda nici măcar califica
tivul satisfăcător.

în cei doi ani care au trecut de la 
Conferința pe țară a mișcării spor
tive, la care s-a apreciat că nivelul 
fotbalului nostru și mai ales repre-

PENTRU RIDICAREA CALITĂȚII Șl COMBATIVITĂȚII FOTBALULUI NOSTRU 

LA NIVELUL CELOR MAI ÎNALTE EXIGENȚE MONDIALE 

SE CER OPERATE SCHIMBĂRÎ RADICALE 

în concepția de organizare, în criteriile de pregătire și de 
apreciere a rezultatelor obținute de echipe și de sportivi

• Organele și instituțiile sportive, cluburile să răspundă pentru calitatea jocului, pentru realizarea obiec
tivelor propuse, așa cum întreprinderile răspund de îndeplinirea planului • Cine nu face față cerințe
lor sportului de mare performanță — jucător sau echipă — nu are ce căuta în primul eșalon al 
fotbalului • Trebuie sporită exigența față de modul în care își îndeplinesc îndatoririle activiștii sportivi, 

antrenorii.

zentarea sa pe plan internațional sînt 
necorespunzătoare, deși s-au făcut 
multe promisiuni, declarații optimis
te, cei care conduc direct această ac
tivitate — federația de specialitate, 
ca și C.N.E.F.S. — nu și-au îndepli
nit aceste angajamente, in fapt înda
toriri profesionale, sarcini obligatorii 
stabilite de conducerea partidului și 
statului. Pentru aceasta ei trebuie 
să răspundă în fata opiniei publice. 
Fiindcă — așa cum se procedează in 
toate domeniile vieții noastre econo- 
mico-sociale — pentru neîndenlinirea 
obiectivelor muncii trebuie să răs
pundă in mod efectiv și nemijlocit 
în primul rînd cei ce organizează și 
conduc procesul muncii, cei ce sint 
investiți cu atribuții și îndatoriri pre
cise în acest sens. Căci, așa cum 
orice minister, orice întreprindere și 
instituție răspund pentru modul cum 
se desfășoară activitatea in sectorul 
lor. tot asa este normal să răspundă 
și organele de conducere sportivă.

Pentru ridicarea calității și comba
tivității fotbalului nostru la nivelul 
celor mai înalte exigențe mondiale 
se cer operate schimbări radicale în 
concepția de organizare. în criteriile

Cronica zilei
Luni dimineață au început in Ca

pitală lucrările unei reuniuni inter
naționale cu tema „Rețele de calcu
latoare pentru cercetarea științifică", 
'organizată, sub egida UNESCO, de 
către Institutul central pentru con
ducere și informatică din București.

Timp de trei zile, specialiști din 
Austria, Belgia,. Bulgaria, Franța, 
Italia, Iugoslavia, România și Unga
ria, precum și reprezentanți ai unor 
instituții internaționale vor efectua 
un schimb de opinii și de experiență 
privind posibilitățile și modalitățile 
de realizare a unei rețele europene 
de calculatoare destinate cercetării 
științifice.

La ședința inaugurală au rostit alo
cuțiuni Jean Livescu, președintele 
Comisiei naționale a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO, 
și Charles Salzmann, reprezentantul 
directorului general al UNESCO.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

* /
Luni, 14 noiembrie, a sosit la Bucu

rești Louis Jean Marie Bauwens, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Olandei in Republica 
Socialistă România. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 noiembrie. în țară: Vreme ră
coroasă în primele zile, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. înno- 
rări mai accentuate se vor produce in 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
ploi locale. In rest, ploi izolate. In nor
dul țării, precum și la munte se vor 
semnala lapQviță și ninsoare. Vint mo
derat, cu intensificări locale pînă la 
40—50 km pe oră, iar în zona de mun
te, pînă la 100—120 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
3 și 7 grade, izolat mai coborite în de
presiuni, iar maximele între 5 și 15 
grade, local mal ridicate.

(Urmare din pag. I)
intra in legalitate. întilnim 
diverse persoane, în Capi
tală sau în alte orașe, tot 
„amenințind" de ani buni 
cu perspectiva unei... căsă
torii. Este și acesta un mod 
de a ocoli legea privind 
stabilirea in marile orașe și 
a sosit timpul ca organele 
de miliție să acționeze fără 
îngăduință, pentru a se face 
ordine și disciplină in a- 
ceastă privință, barindu-se 
astfel una dintre cele mai 
frecvente căi ale infracțiu
nii și parazitismului.

Arestat pentru furturi din 
mașini, Nedelcu este între
bat de domiciliu. „Strada 
Nicolae Bunea, nr. cutare, 
sectorul 6". răspunde el fără 
să clipească. „Dar aici, în 
buletin, scrie comuna Do- 
broiești, județul Teleor
man". „Da, dar eu stau 
flotant la... logodnica mea". 
Că locuia în Capitală, la 
adresa indicată, nu mai e 
nici un dubiu, iar dacă e 
adevărat că primise și viza 
de flotant, se pune întreba
rea : pe ce temeiuri i-a a- 
cordat miliția această viză ? 
Oare nu se cunoștea palma
resul acestui recidivist ? 
Oare nu se știa că nu lu
crează nicăieri, că a venit 
in București minat doar de 
dorința unui trai parazitar? 
Asemenea lui sint $i destui 
alți „musafiri nepoftiți" lă- 
sați, după cum o dovedesc 
faptele, să opereze în ma
rile orașe. Cauza favorizan- 
tă ? în destule cazuri s-a 
acordat cu ușurință viza de 

de pregătire si apreciere a rezulta
telor obținute de echipe Si de jucă
tori.

în momentul de față, in fotbalul 
nostru, fără excepții, se muncește 
foarte puțin, atît ca volum, cit și ca 
intensitate, ceea ce nu este de na
tură să asigure o rezistență fizică la 
parametrii obișnuiti astăzi în fotba
lul internațional, dezvoltarea deprin
derilor tehnice ale fotbaliștilor, înar
marea lor cu o concepție de joc mo
dernă. bazată pe calități atletice și 
pe inteligentă tactică.

înseși normele obligatorii de pre

gătire si de verificare a capacității 
sportive, deși nu sint in concordanță 
cu exigențele cele mai înalte de pe 
plan mondial, nu sint nici ele înde
plinite cu rigurozitate, iar controlul 
asupra fiecărui jucător in parte se 
face sporadic, de regulă de două ori 
pe an, la începutul sezonului. Federa
ția de specialitate împreună cu con
ducerea mișcării snor,!ve trebuie să 
treacă de indată Ia stabilirea unor 
criterii și norme de pregătire și 
verificare a potențialului de joc 
al fiecărui fotbalist și al fiecărei 
echipe, care să corespundă celor 
mai inalte exigențe ale fotbalu
lui modern și să asigure fie
cărui jucător, echipelor in întregul lor 
o pregătire fizică, tehnico-tactică aptă 
să se confrunte cu cele mai bune 
echipe din lume. Controlul înde
plinirii acestor norme trebuie să 
se facă nu doar o dată sau de două 
ori pe an, ci permanent, la fiecare 
antrenament, cu competență și exi
gență, de către antrenori, medici, con
ducerile cluburilor, tehnicienii și acti
vul federației de specialitate. Numai 
o asemenea măsură, însoțită de o 
permanentă muncă de educație, poate 
asigura creșterea calității fotbalului,

Sosirea în Capitală a unei delegații a Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică din R.S. Vietnam cinema DE PRETUTINDENI

La invitația Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, luni a 
sosit în Capitală o delegație a Comi
tetului de Stat pentru Știință și Teh
nică din R.S. Vietnam, condusă de 
tovarășul Trap Quinh, președintele 
acestui comitet.

în aceeași zi a avut loc o întilnire 
de lucru intre tovarășul Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, și tovarășul

„Zilele cărții
Luni au fost inaugurate la librăria 

„Mihail Sadoveanu" din Capitală 
„Zilele cărții social-politice". Orga
nizată de Comitetul de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
București și de Centrul de librării, 
în colaborare cit editurile politică, 
Academiei, științifică și enciclope
dică și militară, acțiunea se înscrie 
în suita manifestărilor prilejuite de 
cea de-a II-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" și își

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Stan șl Bran
11,00 Melodii populare
11,15 Reportaj TV
11,30 Răsfringeri in acum — versuri In 

lectura autorilor
11.50 Telex
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan
17,20 Arta interpretativă românească
17.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură

flotant unor elemente de
clasate, infractori notorii.

Nu-i mai puțin adevărat 
că sînt și împrejurări in 
care asemenea elemente 
găsesc „aliați" printre cetă
țeni lipsiți de spirit civic, 
care-i „păsuiesc". nu-i trec 
in cartea de imobil, nu ie 
cer să îndeplinească forme
le legale obligatorii la sta
bilirea într-o localitate ur
bană. Ne-am interesat ce 
se Intîmplă cu aceste „gaz

de pedepsire a celor care 
se fac vinovati de asemenea 
atingeri ale legii, de a bloca 
orice posibilitate de fofilare 
a indivizilor ce tintesc să 
li se piardă urma in ma
rile orașe.

DuDă cum este de dato
ria cetățenilor să sesizeze 
prompt miliția acolo unde 
se observă încălcările legii, 
prezenta nejustificată a in
divizilor dubioși, a clemen
telor parazitare. ajutind

„Musafiri nepoftiți"
de" ale unor indivizi fără 
căpătii, care nu declară, po
trivit legii, pe cine au pri
mit in casă. Ni ș-a răs
puns : sectoriștul le atrage 
atenția ; apoi ii avertizează; 
apoi ii amendează cu 20 
(douăzeci) de lei!; apoi din 
nou le atrage atenția, ți a- 
vertizează, ii amendează !... 
în loc ca organele de or
dine să aplice fără nici o 
întirziere legea, procedează 
cu duhul blindeții. în aceste 
condiții, cetățenii aflați în 
asemenea culpă nu se sin
chisesc cituși de puțin și, 
în pofida avertismentelor 
și amenzilor (?!), continuă 
să-și ofere, adesea la pre
țuri de speculă, locuințele 
lor. Aceste încălcări ale 
legii trebuie să constituie 
un serios semnal de alarmă 
pentru oamenii ordinii pu
blice, care au datoria de a 
iniția măsuri mai drastice

astfel la depistarea vino- 
vatilor. Pentru că este cel 
puțin bizar faptul că indi
vizi ca G. N. pot fi îngă
duiți și adăpostiți ca flo- 
tanți... ani în șir. Ba, mai 
mult : oameni iresponsabili 
nu ezită să-i primească in 
casă drept candidați la 
mina odraslelor lor. Credu
lii din strada Nicolae Bu
nea nici n-au făcut măcar 
efortul de a afla care-i 
starea civilă a flotantului 
primit în casă. Ar fi aflat 
atunci că viitorul ginerică 
mai fusese „încurcat" pe la 
Constanța, unde are și un 
copil, că, nărăvit la traiul 
prin nemurică, n-a ezitat să 
le atragă fata in săvirșirea 
furturilor din mașini etc.

împotriva acestor para- 
ziți si declasați, adevărați 
germeni ai infracțiunii, or
ganele de ordine publică, 
procuratura, justiția, aju

eliminarea rapidă și cu maximă ho- 
tărîre a serioaselor neajunsuri exis
tente.

De asemenea, schimbarea criterii
lor după care să fie alcătuit primul 
eșalon de fotbal al țării — divizia 
națională „A“ — trebuie să stea ime
diat in centrul preocupărilor federa
ției. Se cunoaște că, după actualele 
criterii, activează an de an în prima 
divizie echipe și jucători cu o pregă
tire sportivă slabă, în unele cazuri 
de-a dreptul rudimentară, echipe a 
căror „misiune" se pare că este să 
se plimbe dintr-o categorie în aita,

incapabile de o confruntare sportivă 
de inalt nivel — toate acestea deter- 
minînd o scădere generală a ni
velului campionatului nostru. Cine 
merită și cine nu merită să ac
tiveze in divizia „A" — echipe
și jucători — trebuie să decidă 
rezultatele, evoluția din fiecare intil- 
nire, nivelul fotbalului practicat — 
raportate la cerințele fotbalului mo- 
derrt, nu la una sau alta dintre com
petitoare, la fel de slabe. Pentru- a- 
ceasta trebuie însă lichidată lipsa de 
exigență față de fotbaliști, trebuie 
sporite pretențiile firești față de pre
gătirea lor, dar nu prin declarații, nu 
prin îndemnuri generale, ci printr-un 
control eficace, exercitat zi de zi de 
către activul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, fede
rația de specialitate, activul consilii
lor județene, conducerile cluburilor 
asupra felului cum se îndeplinesc 
programele de pregătire, normele 
de antrenament, calitatea acestuia, 
Și este firesc ca atunci și acolo unde 
se constată neîndeplinirea acestor 
obligații să se ia măsuri corespunză
toare, inclusiv eliminarea din prima 
divizie a acelor jucători și echipe 
care nu probează, prin fotbalul ce-1 

Tran Quinh, in cadrul căreia s-au 
examinat posibilitățile de dezvoltare 
în continuare a colaborării tehnico- 
științifice intre cele două țări.

Au participat ambasadorul R. S. 
Vietnam la București, Tran Thuan, 
precum și membri ai conducerii Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

(Agerpres)

social-politice"
propune, pe parcursul întregii săp- 
tămini, numeroase acțiuni de lansare, 
difuzare și popularizare a lucrărilor 
social-politice.

La deschiderea manifestării au vor
bit Virgil Olteanu, directorul Cen
trului de librării, Eugenia Măndița, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului București, și Valter Roman, 
director general al Editurii politice. 

(Agerpres)

13.20 Tribuna TV
18,40 „Trofeul Carpați" la handbal mas

culin : România — Bulgaria
19.20 îooi de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii partidului de 

dezvoltare economfco-socială a ță
rii. Azi, județul Dîmbovița

20.15 Seară de operă : „Bălcescu"
21.20 Film documentar : Covorul persan
21,35 Stelele cintecului și dansului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copii : Ivanhoe
20.15 Viața economică a Capitalei
20.45 Tineretul Capitalei
21,10 Telex
21.15 Concertul orchestrei de cameră a 

Filarmonicii din Ttrgu Mureș
21.50 Inscripții pe celuloid

tate cu responsabilitate de 
opinia publică, să facă front 
comun, să inițieze acțiuni 
concertate, hotărite. Măsu
rile luate in ultimul timp 
de organele de ordine pen
tru depistarea acestor in
divizi trebuie continuate 
energic pină ce toți „mu
safirii nepoftiți" vor ti 
descoperit!, pină ce, și din 
acest punct de vedere, or
dinea și legalitatea vor fi 
— cit mai repede — resta
bilite. Ei trebuie urgent 
trimiși înapoi, în locu
rile de unde au venit, 
acolo unde sînt cunos- 
cuti cîte parale fac și unde 
nu se mai pot drapa in 
„anonimat", fiind determi
nați astfel să-si suflece mi- 
necile și să se apuce de o 
muncă utilă. Iar atunci 
cind întilnim refuzul lor, să 
se aplice ferm legea, astfel 
incit să-si merite pîinea pe 
care o mănîncă. Organele 
de ordine sînt datoare să 
dea dovadă de mai multă 
exigentă și fermitate și îm
potriva acelora care, tot 
prin'încălcarea legii, ii găz
duiesc pe acești indivizi si 
le facilitează strecurarea 
spre zonele întunecoase ăle 
existentei. Riposta fermă 
fată de acești „musafiri 
nepoftiți" trebuie să-i de
termine 1? una din două : 
ori Păsesc in cadența gene
rală de muncă și de con
duită. acasă. în locurile de 
unde au descins, ori se ex
pun rigorilor legii, pe care 
organele de stat au datoria 
s-o aplice fără șovăială ori 
de. cîte ori este nevoie.

practică în campionat, că au atribu
tele necesare, cultivate și dezvoltate 
prin muncă asiduă, care să le dea 
dreptul să activeze în primul eșalon 
de fotbal al țării.

Sublinierea gravelor neajunsuri de 
natură tehnică din fotbalul nostru 
ne conduce obligatoriu la întrebări 
privind capacitatea profesională, or
ganizatorică și pedagogică a antreno
rilor, a „corpului tehnic". Exercită 
federația, cluburile și asociațiile con
trolul exigent și sistematic asupra 
muncii acestor tehnicieni ? Au ei 
experiența, practica și cunoștințe

le teoretice necesare instructoru
lui ? Tn ce fel este organizată perfec
ționarea lor, cit și ce cunosc ei din 
metodele moderne, eficiente de pre
gătire a jucătorilor, a echipelor folo
site pe plan mondial ?

Este limpede că. pentru a avea ju
cători, și deci echipe, care să facă 
față înaltelor cerințe ale acestui sport, 
este nevoie să fie asigurată. în pri
mul rînd, o muncă de perspectivă, 
concretă, de pregătire a rezervelor ne
cesare de tineri fotbaliști dotați, talen- 
tați, bine pregătiți. în spatele fiecărui 
fotbalist titular pe un post în echipă 
să se afle, și să aspire la titularizare, 
alți 4-5, să se creeze astfel în fiecare 
club, la fiecare echipă o adevărată 
întrecere, cinstită, tinerească, tovără
șească, întrecere care să le deschidă 
celor mai dotați, mai sirguincioși și 
mai disciplinați drumul promovării. 
Pentru un fotbalist să fie o adevă
rată mîndrie, un adevărat eveniment 
în viața lui clipa in care a fost ac
ceptat să joace intr-o echipă de pri
mă divizie. Pentru aceasta însă tre
buie, așa ctțm subliniam, să existe la 
fiecare club, la fiecare asociație, pla
nuri concrete, de perspectivă, nu 
doar cu cifre, ci cu nume concrete

• Sonată pe malul lacului : 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30, Sufe
rințele tânărului Werther — 16; 
18; 20 : DOINA.
• AI șaptelea continent : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30: 12,30;
14,30: 16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Piesa neterminată pentru pia
nina mecanică : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mark polițistul : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16-; 
18,15; 20,30, MODERN - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Din lumea filmului de altădată: 
CENTRAL - 9,15; 11,45; 14,15; 17;
19.45, EXCELSIOR — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Surîsul mamei : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15-;
20,30, GLORIA - 9; 11,15; 13,30 î
15,45; 18; 20,15, CINEMA STUDIO 
(CASA FILMULUI) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• iarna bobocilor : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15.30; 18; 20.
• Ținutul uitat de timp : GRI- 
VIȚA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• La doi ce vita (a iți bele serii) —
9.45. Timp pentru a trăi — 14. O 
zi de noiembrie — 16.15, Dodes- 
Ka-Den (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
• Corsarul negru : BUZEȘTI — 9: 
12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului : FE
RENTARI - 15; 17,15; 19.30.
• FAgăduiala : GIULEȘTI — 9;
11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Căpitan la 15 ani : PACEA —
16; 18, ARTA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• Răpirea fecioarelor : PACEA
— 20.
• Piedone, comisarul fără armă :
COTROCENI — 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Regăsire : VOLGA — 9; 11:
13,15; 15,30: 18: 20,15, TOMIS — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Johnny Chitara : MIORIȚĂ — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• A cincea pecete : VIITORUL — 
15; 17.30: 20.
• Chirurgii : POPULAR — 15.45: 
18; 20.
• Tănăse Scatiu : MUNCA — 9; 
12; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare): căsătoria — 19,30, (sala 
mică): Viața unei femei — 19.30.
• Opera română: Carmen — 19.
• Teatrul de operetă: Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler — 19, (sala Gră
dina Icoanei): Pescărușul — 19
• Teatrul Mic: Emlgranții (pre
mieră) - 19.30.
• Teatrul de comedie: Zăpăcitul 
- 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru): Barbarii — 19,30.
• Teatrul Gluleștl: Romanțioșii —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română": Cunună de frumuseți —
19.30.
• Teatrul „ion Creangă" : Pi
nocchio — 10.
• Teatrul ,.Țăndărică" (sala Vic
toria) : Fata babei și fata moșnea
gului — 17.
• Circul București: Super-circ —
19.30.

de tineri care s-au dovedit dotați și 
care vor fi pregătiți, planuri cu răs
punderi nominale din partea antre
norilor, tehnicienilor și activiștilor de 
la fiecare club, pentru fiecare din 
acești tineri.

Strins legată de aceasta este și sar
cina pe care o au federația, cluburi
le, toți antrenorii și tehnicienii de a 
depista, de a urmări în timp, de ă 
pregăti șl de a propune promo
varea unor tinere talente autenti
ce. Pentru aceasta, toate cadrele 
sportive au datoria ca, în mod orga
nizat, să se deplaseze în școli, să ob
serve copiii, să participe la întrece
rile lor, să organizeze trialuri care 
să le permită cunoașterea elemente
lor dotate, a posibililor fotbaliști de 
mare performanță. Trebuie să se 
pună capăt hotărît și practicii raco
lărilor, a peregrinării unora dintre 
jucători de la un club la altul. Nu
mai în acest fel — creind o pu
ternică bază de masă, formată 
din fotbaliști talentați — se poate 
face o selecție care să asigure 
marea performanță și care să evite/ 
situațiile nepermise cind. așa cum s-g 
intimplat și in meciul de duminică — 
datorită și unei alcătuiri necorespun
zătoare a lotului — in momentul 
cind s-a accidentat un fundaș să ti«> 
introdus in apărare un jucător care 
nici măcar la echipa lui de club nu 
se află printre cei indispensabili.

Esțe limpede, în același timp, că 
viitorul fotbalului nostru depinde, pe 
lingă calitatea fotbaliștilor, de însăși 
calitatea oamenilor ce conduc desti
nele acestui atit de popular sport, ale 
sportului in general. Revitalizarea 
fotbalului, ca și a altor ramuri de 
sport, racordarea lor la inalta tensiu
ne a celorlalte activități sociale de la 
noi din tară, sporirea exigenței față 
de rezultatele obținute de sportivi la 
nivelul la care se manifestă aceasta 
in toate colectivele, față de toți cei 
ce muncesc. solicită deopotrivă 
schimbarea radicală a concepției des
pre muncă, despre criteriile și meto
dele de pregătire, dar și schimbarea 
acelor oameni care n-au probat capa
cități profesionale, spirit de dăruire 
și răspundere in îndeplinirea obliga
țiilor pe care le au. Și oriunde este 
nevoie să fie puși să organizeze și să 
conducă numai oameni capabili să 
introducă și să întrețină spiritul de 
ordine și disciplină, de muncă te
nace, climatul de exigentă, in care 
să se formeze luptători sportivi de 
inaltă ținută.

în spiritul Mesajului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu partici- 
panților la Conferința pe tară a miș
cării sportive, al programului de mă
suri pentru dezvoltarea activității 
sportive adoptat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în noiem
brie 1976. al indicațiilor date de con
ducerea partidului nostru — trebuie 
acționat energic și neintirziat. Ana
lize temeinice, pină la fiecare amă
nunt și pină la fiecare om, se cer 
făcute — in acest moment care tre
buie să fie de răscruce pentru fot
balul românesc — la fiecare club, la 
federație, la C.N.E.F.S. Iar măsurile 
trebuie să fie pe măsură. Adică ra
dicale !

G. MITROI

• DE LA UN SIN
GUR BOB ALTE 2 000. 
La Institutul de cercetări agro- 
fizice din Leningrad s-a obținui 
un nou soi de griu cu un foarte 
înalt grad de înfrățire. Dintr-un 
singur bob crește o plantă cu 
peste 40 de lăstari, care produc 
în total'2 000 de boabe. Noul soi 
de griu a fost obținut intr-un 
timp record de numai 3 ani, gra
ție climatronului, o cameră cu 
condiții climatice artificiale con
cepută de cercetătorii de la a- 
cest institut. în climatron, plan
tele cresc intr-un mediu nutritiv 
special, fără a cunoaște, practic, 
succesiunea anotimpurilor, ceea 
ce permite să se reducă substan
țial perioada lor vegetativă. Dacă 
pină acum agrobiologii puteau 
selecționa materialul ereditar 
doar o dată pe an de la fiecare 
recoltă, cu ajutorul climatronu
lui ei vor putea obține cite 5-6 
recolte pe an.

• „MUZEUL UTOPII
LOR". în mica localitate el
vețiană Yverdon, de lingă Lau
sanne, funcționează o instituție 
neobișnuită : „Muzeul utopiilor, 
al călătoriilor extraordinare și 
al literaturii științifico-fantasti- 
ce“. Pierre Versin, intemeielo- 
rul muzeului, a strins și catalo
gat 50 000 de piese muzeale (ro
mane, povestiri scurte, opere 
dramatice, filme, fotografii, afi
șe, discuri, benzi de magneto
fon), care ilustrează evoluția 
fanteziei umane de-a lungul 
secolelor. Telefonul, automobi 
lui, avionul, racheta spațială, 
chiar și fisiunea nucleară au 
existat in scrierile și schițele 
unor visători cu mult înainte 
de a fi realizate industrial. 
țJnii vizionari f°st depășiți 
de geniul inventatorilor mo
derni : bunăoară, un afiș din 
muzeu, tipărit in veacul trecut, 
înfățișează -școlari studiind cu 
căști la ureche, iar pe un alt 
afiș, la fel de vechi, se vede un 
incubator din care ies pui de o 
zi ; pe ambele afișe stă scris cu 
litere mari : „In jurul anului 
2 000“...

• LANSAREA AM
BARCAȚIUNII „TIGRIS", 
în apropiere de localitatea El 
Kurna, la confluenta Tigru
lui' cu Eufratul, a avut loc Ian- 

' sarea festivă a ambarcațiunii 
din stuf „Tigris", la bordul că- ■ 
reia cunoscutul om de știință 
norvegian Thor Heyerdahl, îm
preună cu echipajul său interna
țional, intenționează să traver
seze Oceanul Indian. Urmează 
să fie verificată astfel ipoteza 
potrivit căreia anticii locuitori 
ai Mesopotamia coborau prin 
Golf pină in Oceanul Indian, 
avind relații cu țările situate pe 
coasta de est a Africii, ajun- 
gînd. chiar la țărmurile Indiei. 
Plecarea spre Oceanul Indian 
va avea loc după ce „Tigris" va. 
fi dotat cu toate cele necesare 
unei călătorii îndelungate și 
anevoioase.

• PISCUL DE NISIP. 
Barbarina, renumitul pisc din 
Alpi. care atrage in fiecare an 
nenumărați alpiniști și turiști, 
imbâtrinește pe zi ce trece. Es
caladarea lui a fost interzisă de 
curind. deoarece virful piscului 
„s-a inmuiat" : s-a constatat că 
sub o crustă dură de 10 cm gro
sime nu se află decît nisip. Ur
mează ca o comisie de experți 
să vină cu propuneri de salvare 
a acestui monument al naturii.

• ALBINELE Șl TRA
FICUL GROAZEI. Specula
tă deseori în Occident, ca „pro
dus artistic", groaza bintuie din 
plin într-o nouă peliculă realiza
tă la Hollywood, intitulată „Ro
iul". Subiectul : milioane de al- 
bine-ucigașe se năpustesc asupra 
unor mari orașe americane, stîr- 
nesc spaimă în rîndul locuitori
lor și paralizează-orice activita
te, provoacă deraieri de trenuri 
și explozii de uzine nucleare. 
Producătorul Irwin Allen — 
scrie „Der Spiegel" — vrea să 
stoarcă multă miere din mon
struoasele albine, cu alte cuvinte 
scontează pe încasări uriașe prin 
atragerea unui public derutat. 
Pentru înscenare sint folosite 20 
milioane de albine obișnuite, 
care... nu au pricinuit pină acum 
nici un fel de necazuri artiștilor 
și echipelor de filmare.

• MEDICAMENT DIN... 
MICROBI. Pentru a prein- 
timpina astuparea vaselor san
guine cu cheaguri de singe — fe
nomen datorat trombotlebitei — 
specialiștii din R.D.G. au elabo
rat un medicament la baza că
ruia se află fermentul- strepto- 
chinaza, obținut din streptococi. 
Știindu-se că streptococii fabri
că toxine și substanțe inflamato
rii, savanții din R.D.G. au reușit 

. să elaboreze o metodă de obți
nere a streptochinazei pure.

• VIOLENTE FUR
TUNI IN VESTUL EURO
PEI. în ultimele zile, asupra re
giunilor de nord-vest ale Euro
pei s-au abătut violente furtuni 
însoțite de ploi ale căror efecte 
devastatoare au fost resimțite, 
în special, in largul Mării Mine- 
cii și Mării Nordului, unde au 
fost înregistrate mai multe nau- 
frăgii și moartea sau dispariția 
a 15 persoane. în sud-estul An
gliei, vintul a atins pină la 140 
km pe oră, răsturnînd automo
bile și smulgind arbori din rădă
cini ; numeroase șosele au fost 
blocate de ape. Activitatea unor 
porturi engleze și franceze, a 
fost puternic perturbată, iar lito
ralul danez a fost inundat de 
valuri uriașe.

• DEZNODĂMINT NE
AȘTEPTAT. La spitalul sud- 
african de la Groote Schuur a
decedat duminică noaptea o fe
meie in vîrstă de 34 de ani, că
reia celebrul chirurg Barnard îi 
grefase la 22 octombrie a.c. o 
inimă „suplimentară". Decesul 
nu a survenit insă din cauza u- 
nei deficiențe cardiace, ci — așa 
cum a relevat un purtător de 
cuvînt al spitalului — prin căde
rea pacientei de la o fereastră 
a instituției medicale ! Nu au 
fost furnizate, deocamdată, deta
lii asupra împrejurărilor acestei 
căderi.

care.au
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NAȚIUNILE UNITE

în favoarea intensificării eforturilor 
pentru lichidarea vestigiilor 

colonialismului si discriminării rasiale 
Rezoluții adoptate la actuala sesiune a Adunării Generale 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 14 — De la 

trimisul nostru special. Reunită in 
plen. Adunarea Generală a adoptat 
cu un mare număr de voturi, prin
tre care și cel al României, o rezo
luție cerînd tuturor statelor membre 
să adopte toate măsurile necesare 
pentru a preveni pe teritoriul lor 
„orice trafic ilicit cu opere de artă 
provenind din alte țări, in special 
acelea care au fost sau se mai află 
încă sub dominație sau ocupație co
lonială sau străină". Rezoluția con
firmă că „restituirea către o anumită 
țară a obiectelor de artă, monumen
telor, pieselor de muzeu, manu
scriptelor, documentelor și a altor 
comori cultural-artistice constituie un 
pas înainte spre întărirea cooperării 
internaționale și apărarea și dezvol
tarea valorilor culturale".

De asemenea. Adunarea Generală 
a adoptat — prin consens — o re
zoluție privind cooperarea dintre 
O.N.U. și Organizația Unității Afri
cane (O.U.A.), pe linia intensificării 
eforturilor de a se pune capăt Vesti
giilor colonialismului și discriminării 
rasiale, precum și apartheidului în 
Africa australă. In baza rezoluției, 
agențiile specializate și celelalte or
ganizații făcînd parte din sistemul 
O.N.U. urmează să-și întărească le
găturile cu O.U.A. și, prin interme
diul acesteia, cu mișcările de elibe

„Sînt necesare sancțiuni totale împotriva 
guvernului rasist de la Pretoria11

Un interviu al președintelui P.C. Sud-African
BERLIN 14. — Intr-un interviu a- 

cordat Televiziunii din R.D. Germană, 
președintele Partidului Comunist 
Sud-African, Yusuf Dadoo, s-a pro
nunțat pentru sancțiuni totale împo
triva guvernului rasist din R.S.A., 
avind în vedere regimul de oprimare 
tot mai intensă la care supune popu
lația de culoare. Asemenea măsuri 
— a precizat el — reprezintă' spriji
nul cel mai eficient al foițelor pro
gresiste și iubitoare de pace din lu
mea întreagă pentru lupta fermă 
pentru libertate a poporului din Afri
ca de Sud. Frazele goale cu ajutorul 
cărora unele state occidentale „con
damnă" apartheidul, dar nu sînt dis
puse să boicoteze economic regimul, 
nu ajută la nimic.

Președintele Partidului Comunist 
Sud-African a apreciat că, în pre
zent, avind în vedere schimbările 
survenite în raportul de forțe după 
marile victorii ale popoarelor din 
Mozambic, Angola și Guineea-Bissau, 
condițiile în care se duce lupta de 
eliberare din Africa de Sud sint mai 
favorabile. S-au Îmbunătățit perspec
tivele, consolidate de solidaritatea 
internațională, de a lichida regimul 
ilegal al lui Smith in Zimbabwe și 
regimul lui Vorster in Africa de Sud.

Vorbind despre poziția Partidului 
Comunist Sud-African in legătură cu 
evoluția viitoare a țării. Y, Dadoo a 
relevat strînsa colaborare cu mișca
rea de eliberare națională și cu Con
gresul Național African (A.N.C.). 
„Privim aceasta drept o luptă comu
nă a întregului popor pentru înlătu
rarea regimului fascist, pentru pre
luarea puterii de către popor și pen

rare din Zimbabwe și Namibia, în 
căutarea de soluții problemelor afri
cane, de importanță majoră pentru 
întreaga comunitate internațională.

Comitetul politic special a adop
tat două proiecte de rezoluție în pro
blema refugiaților palestinieni, în 
baza cărora se cere Israelului să ia 
măsuri imediate pentru a permite 
reîntoarcerea la căminele lor a per
soanelor strămutate și să înceteze 
orice acțiuni de natură să împiedice 
această reîntoarcere, inclusiv cele vi- 
zind modificarea structurilor fizice 
și demografice ale teritoriilor arabe 
ocupate.

★
Comitetul special al O.N.U. împo

triva apartheidului a lansat un ape) 
către toate țările de a respecta cu 
strictețe hotărirea Consiliului de 
Securitate privind introducerea em
bargoului obligatoriu asupra vinză- 
rilor de arme către Republica Sud- 
Africană.

Comitetul a hotărît să adreseze 
mesaje guvernelor acelor țări care 
întrețin legături strînse cu regimul 
rasist sud-african în domeniul mili
tar sau care îi livrează arme și mu
niții, cerîndu-le să informeze comi
tetul despre măsurile pe care le în
treprind în vederea îndeplinirii rezo
luției Consiliului de Securitate.

tru crearea unei Africi de Sud în 
care toți oamenii, indiferent de rasa 
căreia ii aparțin, de culoarea pielei 
sau de origine, să trăiască in dem
nitate și libertate".

Anchetă privind cauzele 
morții liderului de culoare 

Steve Biko
La Tribunalul din Pretoria au 

început, luni, audierile in cadrul 
anchetei judiciare privind . circum
stanțele și cauzele morții liderului 
de culoare Steve Biko. După pre
zentarea raportului oficial asupra 
autopsiei, din care rezultă că Steve 
Biko a fost rănit la cap, s-a trecut 
la audierea maiorului de poliție din 
Port Elizabeth, Harold Snyman, cel 
care l-a arestat pe Biko. Cu cinism, 
polițistul anchetat a încercat să jus
tifice brutalitățile la care a fost su
pus Steve Biko prin „agresivitatea" 
victimei in timpul interogatoriilor. 
Unul din gardienii închisorii din 
Grahamstown, unde Biko a fost re
ținut, a răspuns că deținutul a fost 
dezbrăcat și ținut astfel in Închi
soare, „conform instrucțiunilor".

Ancheta judiciară publică de la 
tribunalul din Pretoria, care urmea
ză să dureze două sau trei săptă- 
mini, se desfășoară pe fundalul am
plificării protestelor antiguvernamen
tale provocate de politica de apart
heid și de brutalitățile polițienești 
împotriva populației de culoare ma
joritare a căror victimă a fost și 
Steve Biko.

LONDRA

Convorbiri intre miniștrii de externe 
ai României și Marii Britanii

LONDRA 14 (Agerpres). — Luni au 
început la Londra convorbirile ofi
ciale dintre George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, și David Owen, secretarul de 
stat pentru afacerile ekterne al 
Marii Britanii și ale Common- 
wealthului.

Evocînd evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor româno-britanice, 
miniștrii au subliniat importanța 
deosebită pe care guvernele celor 
două țări o acordă pregătirii vizitei 
de stat în Marea Britanie a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cadrul convorbirilor a avut loc 
un schimb de vederi cu privire Ia 
unele probleme internaționale actua

RESTABILIREA RELAȚIILOR NORMALE
R

DINTRE EGIPT SI LIBIA.
■

TUNIS 14 (Agerpres). — După cum 
transmite Agenția Tunisiană de Pre
să (T.A.P.), Ismail Fahmy, vicepre
mier și ministrul egiptean al afaceri
lor externe, și Aii Abdessalam Triki, 
secretar libian pentru afacerile ex
terne — aflați la conferința miniștri
lor de externe ai țărilor membre ale 
Ligii Arabe — au participat la o în-

Viitoarea reuniune arabă Ia nivel înalt va avea loc 
la Tripoli în februarie 1978

TUNIS 14 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Tunisiei și pur
tător de cuvînt al conferinței miniș
trilor de externe ai țărilor arabe în
truniți la Tunis. Habib Chatti. a 
anunțat luni că viitoarea reuniune 
arabă la nivel înalt va avea loc la 
15 februarie anul viitor, la Tripoli 
(Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă).

★
într-o declarație reluată de a- 

genția U.P.I., Abdel Mohsen Abu 
Mayzar, purtător de cuvînt ofi

MADRID

Orientarea politică actuală va rămine neschimbată
— declară președintele guvernului spaniol

MADRID 14 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută, dumini
că, in orașul Murcia, președintele gu
vernului spaniol, Adolfo Suarez, a 
declarat că „guvernul iși va con
tinua politica, așa cum s-a hotărît 
prin alegerile de la 15 iunie, pentru 
a duce Spania spre o deplină demo
crație".

Adolfo Suarez și-a exprimat încre
derea totală in partidele care au 
semnat „Acordul de la Moncloa", a- 
firmind că, la rîndul său, guvernul

Țările membre ale 0. P. E. C. se pronunță 
pentru o nouă reașezare a prețurilor la petrol
BEIRUT 14 (Agerpres). — Revista 

de limbă arabă „Al-Mostakbal“ scrie 
în ultimul său număr că Iranul și 
alte țări exportatoare de petrol mem
bre ale O.P.E.C. doresc o nouă re
așezare a prețurilor la petrol in raport 
cu prețurile ridicate la produsele in
dustriale importate de ele. 

le. îndeosebi legate de edificarea 
păcii și securității in Europa, situa
ția din Orientul Mijlociu și din 
Africa australă.

Referindu-se la reuniunea în curs 
de la Belgrad, miniștrii au apreciat 
că aceasta trebuie să conducă la 
adoptarea unor măsuri constructive 
în vederea traducerii în viață a pre
vederilor Actului final ăl Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Convorbirile, la care au participat 
Pretor Popa, ambasadorul român în 
Marea Britanie, și Reginald Seconde, 
ambasadorul britanic în România, 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
stimă și înțelegere reciprocă.

tîlnire în cadrul căreia s-a hotărît 
restabilirea relațiilor normale dintre 
Egipt și Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă.

Șeful biroului de legătură al Egip
tului la Tripoli și omologul său li
bian acreditat la Cairo vor reveni la 
posturile lor in următoarele două 
săptămîni, precizează agenția citată.

cial al Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), a arătat că miniștrii a- 
rabi de externe au reconfirmat O.E.P. 
drept singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian. în ceea ce pri
vește Conferința de Ia Geneva, a a- 
dăugat purtătorul de cuvînt, parti- 
cipanții au fost de acord asupra 
dreptului O.E P. de a participa la 
orice conferință care abordează pro
blema palestiniană și că rezultatul 
oricărei reuniuni ținute în absența 
O.E.P. va fi nul și neavenit.

„iși va respecta în continuare anga
jamentul".

în ultima perioadă — a arătat el — 
au fost trase focuri de armă, in două 
rinduri, asupra Palatului Moncloa, re
ședința sa și sediul guvernului.

„Dacă obiectivul celor care mi
traliază Palatul Moncloa este de a 
schimba orientarea politică actuală și 
de a pune capăt sistemului democra
tic ce se instalează in Spania" — a 
subliniat premierul spaniol — răs
punsul ce li se dă este că „nu iși vor 
putea duce la capăt planurile".

Ziarul „Al-Anwar“, care apare la 
Beirut, informează, la rîndul său, că 
Arabia Saudită a convenit cu statele 
producătoare de petrol din zona Gol
fului pentru o nouă ridicare a prețu
lui la petrol cu 5 la sută, în timp ce 
Iranul dorește o creștere cu 8 la sută.

Vizita delegației U.T.C. în R.P. Chineză I agențiile
PEKIN 14 (Agerpres). — Continu- 

îndu-și vizita de prietenie în 
R.P. Chineză, delegația U.T.C., con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., a fost oas
petele provinciei Chekiang. Cu acest 
prilej, tovarășul Chen Wei-ta, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, secretar al Comitetului pro
vincial Chekiang al P.C.C., a avut o 
convorbire cu delegația U.T.C. și a 
oferit un dineu. Au rostit toasturi to

ROMA

Lucrările Conferinței generale a F.A.O. I 
® Pe planeta noastră există peste o jumătate de miliard de | 
oameni subnutriți ® în lume se cheltuiește un miliard de dolari • 
pe zi pentru producția de arme, în timp ce pentru dublarea i 
producției de orez în Asia ar fi suficiente 4,5 miliarde pe an I
ROMA 14 (Agerpres). — Cea de-a 

l!t-a sesiune a Conferinței generale a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
care iși desfășoară lucrările la Roma, 
l-a ales președinte al conferinței pe 
Thojib Hadiwidjaja, ministrul agri
culturii al Indoneziei. în cuvintul 
său, președintele a arătat că deși in 
ultimii trei ani situația agricolă mon
dială s-a ameliorat, aceasta „se men
ține critică", în întreaga lume inregis- 
trindu-se peste o jumătate de miliard 
de persoane subnutrite. Creșterea 
producției agricole mondiale din 1970 
pină în prezent — a arătat el — a 
fost de 2,6 la sută, cu 4 la sută mai 
puțin decit s-a fixat anterior ca o-

în scopul îmbunătățirii 

relațiilor dintre Kampuchia 
Democrată și Tailanda
PNOM PENH 14 (Agerpres). — în 

dorința de a strînge legăturile de 
prietenie cu Tailanda, pe baza prin
cipiilor egalității și respectării reci
proce a independenței, suveranității 
și integrității teritoriale, Kampuchia 
Democrată invită partea tailandeză 
la angajarea unor contacte prin am
basada sa de la Vientiane (R.D.P. 
Laos), pentru a crea astfel, treptat, 
condițiile de imbunâtățire a relațiilor 
dintre cele două țări, se arată in
tr-un comunicat de presă al Ministe
rului de Externe al Kampuchiei De
mocrate, relua't de agenția China 
Nouă.

Potrivit aceleiași agenții, guvernul 
tailandez a salutat propunerea kam- 
puchiană și a dat instrucțiuni amba
sadorului său la Vientiane de a con
tacta pe omologul său kampuchian.

Noi acțiuni agresive 
ale rasiștilor rliodesieni asupra 

Mozainbicului
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 

— Aviația regimului minoritar rasist 
de la Salisbury a efectuat, din nou, 
raiduri asupra teritoriului Republicii 
Mozambic în regiunea Mapai, provin
cia Gaza, din sudul țării, a anunțat 
luni agenția de știri a Mozambicului, 
A.I.M. Unități de antiaeriană mo- 
zambicane au doborît in cursul aces
tui atac două avioanrf și un elicopter 
ale forțelor rhodesiene.

Atacurile repetate ale trupelor re
gimului rasist rhodesian asupra Mo
zambicului vizează obiectivele eco
nomice, relevă agenția citată. 

varășii Chen Wei-ta și Nicu I 
Ceaușescu. A luat parte ambasadorul | 
României la Pekin, Nicolae Gavri- 
lescu.

Delegația U.T.C. a avut întilniri cu I 
membri ai Comitetului provincial * 
Chekiang și ai Comitetului orășenesc _ 
Hang-chou ale Ligii Tineretului Co- I 
munist, cu tineri din comuna popii- I 
Iară „Lacul de vest", a vizitat obiec
tive social-culturale din orașul I 
Hang-chou.

I

biectiv pentru acest deceniu. Vorbi- I 
torul a subliniat, în context, că, po- I 
trivit unor date recente, în lume se 1 
cheltuiește pe zi un miliard de dolari . 
pentru producția de arme, în timp ce I 
pentru dublarea producției de orez I 
in Asia, de pildă, ar fi suficiente 4,5 
miliarde dolari pe an.

La rîndul său, directorul general I 
al F.A.O., Edouard Saouma. a sub
liniat, pe de altă parte, că sint nece- . 
sare eforturi proprii, îndeosebi din I 
partea statelor lumii a treia, pentru • 
soluționarea problemelor alimentare 
din țările lor.

Conferința generală a F.A.O., la | 
care participă delegații din cele 136 
de țări membre, intre care și Romă- I 
nia. a ales, de asemenea, pe cei trei I 
vicepreședinți ai săi și Biroul pre- ’ 
ședinției. Din Biroul președinției fac . 
parte reprezentanții a șapte țări, I 
între care și România.

»

BELFAST: Un simbolic apel la înțelegere 
și bună conviețuire

Pictura murală din fotografia de mai sus a fost realizatâ de doi 
tineri artiști nord-irlandezi — Ray McCullough, in virstă de 24 de ani, și 
Ernest Francis, de 22 de ani. Lucrarea a fost plasată într-o zonă din 
orașul Belfast care în trecut a fost scena celor mai numeroase și mai 
sîngeroase violențe. Scopul declarat al celor doi pictori, susținuți de 
autoritățile locale și de opinia publică, a fost de a realiza un amplu 
tablou al unor copii veseli, aparținînd celor două comunități, care se 
joacă împreună în liniște și armonie — dorind să sugereze astfel aspi
rația fierbinte a populației din Irlanda de Nord. Această expoziție sui- 
generis, au declarat cei doi pictori, este un apel la înțelegere și convie
țuire pașnică, un apel la conștiință.

de presă
transmit:

Comunicat mexicano-un- 
ggj Comunicatul privind vizita 
oficială în Mexic a președintelui 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Păi Losonczi, arată că părțile 
au constatat existența unor largi po
sibilități pentru dezvoltarea relațiilor 
politice, a colaborării economice, cul
turale și tehnico-științifice dintre 
cele două țări. Părțile și-au exprimat 
hotărirea de a acționa pentru conso
lidarea destinderii, înfăptuirea dezar
mării, soluționarea conflictelor pe 
cale pașnică și au subliniat necesi
tatea instituirii unor relații econo
mice internaționale echitabile.

Reuniunea Comitetului Po
litic Național al Partidului 
Socialist Unificat Francez, 
care s-a desfășurat la Limoges, a 
dezbătut probleme privind alegerile 
legislative ce vor avea loc în Franța 
în luna martie a anului viitor. La 
sfirșitul lucrărilor, Michel Mousel, 
secretar național al P.S.U., a ținut 
o conferință de presă, in cadrul că
reia s-a pronunțat pentru creșterea 
unității rindurilor oamenilor muncii 
francezi, subliniind, totodată, necesi
tatea angajării unor dezbateri între 
partidele de stingă.

Viața confirmă justețea concluziilor Congresului al Xl-lea

3. Amplificarea colaborării multilaterale a României
cu tarile în curs de dezvoltare

„în etapa următoare, România va ampli
fica și diversifica în continuare relațiile 
economice cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate țările care acționează pentru dez
voltare economico-socială independentă. Co
laborarea strînsă cu aceste țări capătă o 
tot mai mare însemnătate pentru progresul 
general al umanității, pentru instaurarea 
unei ordini economice noi, echitabile în 
viața internațională, pentru cauza destin
derii și păcii în lume“.

(DIN PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)

inter-

in ta- 
exter-

Situînd pe primul plan al politicii 
sale externe întărirea prieteniei și 
colaborării frățești cu toate statele 
socialiste, România și-a multiplicat și 
adîncit in același timp relațiile cu 
celelalte țări ale lumii — obiectiv 
programatic definit de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., care a polarizat în 
permanență eforturile susținute ale 
partidului și statului nostru in vasta 
activitate desfășurată pe plan 
național.

Un loc deosebit de important 
bloul multiform al legăturilor 
ne ale României il ocupă tinerele 
state care au pășit pe calea dezvol
tării libere, de sine stătătoare, țările 
nealiniate, in general țările in curs 
de dezvoltare, conlucrarea multilate
rală cu aceste state dobindind o an
vergură fără precedent, ca o expresie 
a tenacității și fermității cu care s-a 
acționat în vederea traducerii in viață 
a prevederilor înscrise în documen
tele Congresului al Xl-lea.

Care sînt temeiurile acestei orien
tări î Este vorba, în primul 
rind, de faptul că poporul român, 
care de-a lungul istoriei a dus el 
însuși o luptă grea împotriva asupri
rii și exploatării străine, pentru eli
berarea națională și socială, se simte 
in mod firesc solidar cu lupta popoa
relor acestor țări, care, in majorita
tea lor. au suferit vreme îndelungată 
de pe urma dominației colonialiste și 
imperialiste și care astăzi depun 
eforturi pentru consolidarea indepen
denței cucerite cu prețul unor mari 

sacrificii. In același timp. România, 
ea insăși țară socialistă in curs de 
dezvoltare, este legată de aceste sta
te prin preocupări similare, interese 
și aspirații comune de progres eco
nomic accelerat, de reducere a deca
lajelor față de țările avansate in
dustrial. în fine, România socialis
tă are in vedere — așa cum se pre
cizează in documentele Congresului 
al Xl-lea — rolul activ, tot mai im
portant pe care il joacă în viața 
internațională țările in curs de dez
voltare, statele nealiniate,

Partidul nostru pornește în aceas
tă privință de la concepția — pe 
care practica socială o confirmă în
tru totul — că noile state indepen
dente. țările nealiniate, in curs de 
dezvoltare, deși prezintă intre ele 
numeroase deosebiri de orînduire, 
structură, stadii și alte elemente de 
natură eterogenă, se caracterizează 
totuși, în ansamblul lor, printr-un 
șir de trăsături dominante, cu va
loare prioritară, precumpănitoare, și 
care determină afirmarea 
ziții în esență comune.

Este vorba de faptul că țările în 
curs de dezvoltare nu pot 
putea să-și realizeze obiectivul fun
damental — lichidarea înapoierii și 
sechelelor dependenței economice, 
consolidarea și întregirea suverani- 

unor po-

și nu ar

tații politice — decit numai prin- 
tr-o luptă activă împotriva politi
cii și practicilor imperialiste, neo- 
colonialiste. Este vorba de faptul că 
îndeplinirea obiectivelor naționale 
ale acestor țări reclamă obligatoriu 
condiții de pace, relații noi, de
mocratice, de egalitate pe plan in
ternațional. Este vorba de faptul că 
statele nealiniate, libere de aparte
nența la blocurile politico-militare, 
îndeplinesc o importantă funcție po
zitivă pe planul apropierii între po
poare, depășirii divizărilor artificiale, 
creșterii încrederii internaționale. 
Este vorba de faptul că pen
tru toate aceste țări condiția lor 
vitală este respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi liber, stăpin pe 
propria soartă și pe propriile bogății

și resurse naționale, de a se dez
volta pe căile proprii, potrivit nă
zuinței și aspirațiilor sale. De aceea, 
în lumina acestor factori obiectivi, 

curs de dezvoltare 
una din marile forțe

țările în 
alcătuiesc
progresiste, democratice ale lumii de 
azi, dispun de un uriaș poten
țial revoluționar și. ca atare, ele re
prezintă un aliat firesc al țărilor so
cialiste in largul front mondial 
antiimpcrialist, al luptei împotriva 
politicii de dominație, inechitate si 
dictat, pentru înfăptuirea dezidera
tului istoric al edificării unei noi or
dini economice și politice mondiale, 
bazate pe egalitate in drepturi și 
respect reciproc.

în perioada de după Congresul al Xl-lea al P.C.R., secreta
rul general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat peste 20 de țări în curs de dez
voltare, iar !a București a avut întîlniri cu 12 șefi de state din 
„lumea a treia".

Cu aceste prilejuri au fost semnate 9 declarații solemne 
comune, au fost încheiate și parafate circa 60 de acorduri, 
protocoale, convenții și înțelegeri de colaborare în domeniile 
economic, tehnico-științific, cultural.

>

Un rol esențial, determinant în ri
dicarea pe o treaptă superioară, ca
litativ nouă a relațiilor României eu 
aceste țări l-au avut istoricele vizite 
din ultimii ani ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — vizite care, 
după cum se știe, au cuprins, in 
itinerarul lor. un foarte mare nu
măr de noi state independente, țări 
in curs de dezvoltare — de la Iran 
și Siria la Pakistan și Filipine, de 
la Mauritania și Senegal la Mexic 
și Brâzilia. Prestigioase manifestări 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, vizitele în aceste țâri 
au avut un puternic caracter de lu
cru, au deschis orizonturi largi și au 
asigurat premise trainice extinderii 
conlucrării reciproc avantajoase cu 
state de pe toate continentele.

gȘ.j!;-

— economic, po- 
colaborarea pe 

devine tot mai

Cu satisfacție se poate constata că, 
în anii care au trecut de la cel de-al 
Xl-lea Congres, numărul statelor din 
lumea a treia cu care România în
treține raporturi diplomatice la nivel 
de ambasadă a crescut de la 85 la 
peste 100 ; s-a extins și diversificat 
colaborarea bilaterală cu aceste țări 
în toate domeniile 
litic, cultural, iar 
plan internațional 
strinsă și mai fructuoasă.

Deosebit de grăitoare este, dinamica 
creșterii colaborării economice. Dacă 
în 1974, anul Congresului al 
Xl-lea, ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare în ansamblul schim
burilor externe ale țării noastre 

era de 13 Ia sută, ea reprezintă pesle 
21 la sută in acest an. urmînd să 
ajungă la 25—30 la sută pină la fi
nele actualului plan cincinal, obiectiv 
pentru care există premise favorabile 
de a fi atins Înainte de termenul pre
văzut.

Pe baza indicațiilor Congresu
lui al Xl-lea referitoare la 
necesitatea promovării formelor 
moderne. înaintate de colaborare 
economică, s-au inițiat pe sca
ră largă numeroase acțiuni de 
cooperare economică, industrială și 
tehnico-științifică cu țările in curs de 
dezvoltare, ceea ce reliefează puter
nic solidaritatea în fapte a României 
socialiste cu aceste țări. Demn de re
marcat este faptul că sectorului coo
perării economice ii revine o pondere 

de peste jumătate din ansamblul re
lațiilor noastre economice cu țările 
„lumii a treia", desfășurindu-se in 
forme foarte variate — de la obiec
tive economice construite de Româ
nia sau cu sprijinul României la 
prospectări geologice, exploatări mi
niere, livrări complexe de utilaje ; 
de la constituirea de societăți mixte 
de producție și de comercializare Ja 
acordarea de asistență tehnică, pre
gătirea și formarea cadrelor naționa
le. Un singur exemplu este edificator 
pentru a ilustra dinamismul acestei 
activități de cooperare : mai mult de 
jumătate din cele peste 30 de socie
tăți mixte, ființînd in prezent în ță
rile in curs de dezvoltare, au fost 
constituite numai in ultimii trei ani, 
adică in perioada de după Congresul 
al Xl-lea.

Un factor important in amplificarea 
relațiilor României cu țările în curs 
de dezvoltare îl constituie dezvolta
rea legăturilor de colaborare dintre

In lumina orientărilor Congresului al Xl-lea, activitatea desfășurată de 
tara noastră pentru amplificarea relațiilor cu țările in curs de dezvoltare 
corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor poporului român, consti
tuind totodată un aport prețios la cauza instaurării unei noi ordini politice 
și economice internaționale, a înțelegerii, progresului și păcii in întreaga 
lume.

Viorel POPESCU

țările în curs 
internațional, 

principiilor 
state : ega- 

respectul in-

Partidul Comunist Român și partidele 
de guvernămint, democratice din ță
rile respective ; s-au inmulțit acțiu
nile de colaborare dintre organizațiile 
de masă, sindicale și obștești. în per
manență, partidul nostru s-a călăuzit 
după teza Congresului al Xl-lea pri
vind realizarea unei largi unități — 
atit pe plan național, cit și pe plan 
internațional — intre partidele comu
niste și muncitorești, partidele demo
cratice și progresiste, între toate for
țele înaintate ale contemporaneității 
în vederea consolidării marelui front 
al luptei împotriva imperialismului, 
pentru progres social, pentru pace.

în același timp, in spiritul hotă- 
ririlor Congresului, s-a extins în a- 
cești ani colaborarea României cu ță
rile nealiniate, cu toate '
de dezvoltare pe plan 
in vederea instaurării 
noi de relații între 
litatea în drepturi, _____ ___
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc, nerecurge- 
rea la forță, respectul dreptului fie
cărui popor de a-și hotări dezvoltarea 
economică și socială potrivit voinței 
sale, de a dispune în mod suveran 
bogățiile naționale. Pe aceeași 
nie s-a înscris obiectivul comun 
făuririi unei noi ordini politice 
economice, care să ducă la abo
lirea definitivă a practicilor im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, la eradicarea subdezvoltării și 
decalajelor dintre state, la progresul 
general al omenirii. Această conlu
crare și-a găsit deplina Recunoaștere 
și o concludentă consacrare în pri
mirea (în februarie 1976) a Româ
niei ca membră a „Grupului celor 
77", în participarea țării noastre, in- 
cepînd cu reuniunea de la Colombo 
din august 1976, ca invitat la activi
tățile mișcării țărilor nealiniate. Sint 
confirmări pregnante, evidente, ale 
justeței politicii externe stabilite de 
Congresul al Xl-lea.

de 
li- 
al 
Și

în holul bibliotecii centrale a 
Universității din Brasilia a fost 
deschisă expoziția de fotografii 
„Centenarul independentei de 
stat a României".

La Muzeul orașului Graz, 
capitala landului austriac Stiria, 
s-a deschis expoziția de artă 
„Timișoara se prezintă".

I Condamnare la moarte în 
Etiopia. La Addis Abeba s_a a* 
nunțat că Atnafu Abate, vicepre
ședinte al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei, a 
fost condamnat la moarte și execu- q, 
tat, transmit agențiile France Presse ' 
și T.A.S.S. într-o declarație a gu
vernului se arată că, in cadrul unei 
reuniuni a Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, Atnafu Abate a 
fost găsit vinovat de a fi avut le
gături strînse cu forțele contrarevo
luției, de a se fi pronunțat împotri
va reformei agrare și altor prefa
ceri revoluționare, fiind implicat in 
uciderea unor revoluționari activi.

I

I
I
I
■ Negocieri anglo-spanio- 
I Ie în problema Gibraltaru- 
i lui. La Londra s-a anunțat oficial 
I luni că ministrul de externe brita

nic, David Owen, și omologul său 
I spaniol, Marcelino Oreja Aguirre,

vor avea la 24 noiembrie convorbiri 
in problema Gibraltarului. întîlnirea 
dintre cei doi miniștri vâ avea loc 

Ila sediul Consiliului Europei occi
dentale de la Strasbourg, cu prile
jul participării lor la reuniunea co- 

Imitetului ministerial al acestui or
ganism.

. Fostul prim-ministru al 
I Pakistanului,ZuIfikar AIi Bhut-

to, care se află, după cum se știe, 
Iin stare de arest, a cerut Curții Su

preme să fie eliberat pe cauțiune. El 
urmează să compară in fața instan- 

Ițelor judiciare, fiind acuzat de ten
tativă de asasinare a unui adversar 
politic, în noiembrie 1974. Curtea Su
premă a acceptat să examineze ce- I rerea lui Bhutto, anunțind că va în- 

| cepe audierile în acest caz la 27 no
iembrie.

Reprezentanții sindicate
lor docherilor americani ?i 

I cei ai firmelor de transporturi ma- 
• ritime au ajuns la un acord în ce 

privește semnarea unui nou contract 
Ide muncă între cele două părți. Este 

posibil ca noul contract de muncă să 
pună capăt grevei docherilor, care, 

I începută în urmă cu o lună și ju
mătate, afectează toate porturile de 
la Atlantic și din Golful Mexic, din 
statul Maine și pină in Texas. Re- 

I luarea lucrului in porturi ar urma 
să intervină în cea de-a doua parte 
a acestei săptămini.
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