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HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

cu privire la aniversarea a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac centralizat

CALENDARUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE LA SFÎRȘIT DE AN si independent
In fiecare întreprindere, în fiecare ramură și județ

PRODUCȚIA FIZICA
REALIZATA INTEGRAL

46 dG ZÎIC ne mai despart de sfirșitul celui de-al doilea an al cincinalului, an de-a lungul căruia am obținut o serie de rezultate remarcabile în dezvoltarea economică și socială a țării. In ansamblu, in cele , 22 de luni care ați' trecut. din actualul , cincinal, producția industrială a țării a crescut intr-un ritm mediu anual de peste 11 la sută, fiind superior atît prevederilor Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, cit și ale planului cincinal. Sint realizări cu care comuniștii, întregul nostru popor se pot mîndri. Și, desigur, ca membri ai unei asemenea familii harnice, ca cetățeni ai României socialiste, încercăm în fața acestor realizări sentimente de profund patriotism, sim- țămintul tonic de stăplni și făuritori ai unei economii dinamice, plină de vitalitate.
Zilnic — produse în va* 

loare de trei miliarde lei.Zilele care au mai rămas pină la sfirșitul anului pot aduce încă importante îmbunătățiri ale acestui bilanț in toate capitolele sale. Fie că este vorba de indicatorii cantitativi, fie de cei calitativi. De reținut :
în fiecare zi, pînâ la sfîrși- 
tul anului, în unitățile 
noastre industriale urmea
ză să se obțină produse în 
valoare de circa 3 miliarde 

de lei !Evident, numai printr-o muncă riguros organizată, prin disciplină și înaltă răspundere in fiecare intre-

prindere și la fiecare loc de muncă, putem îmbogăți zilnic, pină la sfîr- șitul anului, avuția noastră cu 3 miliarde de lei. Iar sarcina numărul unu in acest efort productiv pină la sfirșitul anului o constituie realizarea integrală a planului la producția fi-
jorarea retribuției, au sporit substanțial alocațiile de stat pentru copii. Sint măsuri care, în final, duc la sporirea veniturilor directe ale oamenilor muncii. Adică a posibilităților lor financiare de a-și satisface mai bine o serie de trebuințe materiale. Or, în

Toate produsele și sortimentele să fie fabricate 
și să intre în circuitul economic în cantitățile

și la nivelul calitativ planificat
zică, la fiecare sortiment. Da, la absolut fiecare sortiment 1

0 cerință economică fun
damentală. De ce se Pune cu atîta acuitate cerința realizării planului la fiecare sortiment, la întreaga producție fizică ? Iată numai două argumente fundamentale. 1). în angrenajul complex al reproducției lărgite. al dezvoltării și modernizării sale continue, economia noastră are nevoie de mijloace de producție — materii prime, materiale, mașini, strunguri, utilaje ș.a. — din ce în ce mai multe și mai bune, de înalt nivel calitativ. O atare cerință este riguros evaluată prin planurile anuale, planuri care stabilesc, in consecință, producțiile fizice concrete ce trebuie realizate pe ansamblul economiei pentru a respecta cerințele reproducției socialiste lărgite. Și nu numai atit 1 Ci și ale exportului. 2). în acest an a început să prindă viață programul adoptat de partid pentru creșterea mai accentuată a veniturilor, a nivelului de trai al oamenilor muncii in acest cincinal. într-o serie de ramuri ale economiei s-a trecut la ma-

țț asemenea condiții, este firesc, este necesar, absolut necesar ca prin magazine să se pună la dispoziția cetățenilor o cantitate sporită de mărfuri, într-o gamă diversificată, de bună calitate. Pentru toate acestea este însă nevoie de produse concrete, cu alte cuvinte, de producție fizică, nu de valori globale.
Plusuri care nu pot com

pensa, nicidecum, minusu
rile. Este, desigur, pozitiv faptul că pină în prezent numeroase întreprinderi au raportat îndeplinirea și chiar depășirea, lună de lupă, p plapului la producția fizică. Astfel, în zece luni, pe ansamblul economici planul a fost depășit la o serie de produse : oțel aliat, tablă și țevi din oțel fără sudură, motoare electrice, transformatoare, mijloace de automatizare ale tehnicii de calcul, locomotive diesel electrice și hidraulice, frigidere, țesături din lină, unt, brinze- turi ș.a. Da. sint deosebit de însemnate asemenea realizări la planul

producțlei fizice, în acest fel economia și populația puțind fi din plin asigurate cu o serie de produse necesare. Dar, oricit ar fi de substanțiale depășirile de plan la un produs sau altul, ele nu vor putea să țină locul, să compenseze ncrealizările, restanțele la alte sortimente. Mai ales cînd restanțele șe referă la produse de primă importanță pentru economia națională. cum sint: tractoare, autocamioane, excavatoare, strunguri automate, vagoane de marfă, utilaje tehnologice, polistiren, îngrășăminte, ciment, încălțăminte.
Stop goanei după reali

zări valorice globale ! Se cere, așadar, după cum a subliniat conducerea partidului, o schi»nbare radicală a concepției despre organizarea și desfășurarea producției, a întregii strategii de realizare a planului in fiecare întreprindere cu restanțe la producția fizică, in așa fel ca in zilele care au mai rămas pină la sfirșitul anului să fie lichidate in-

In anul 1980 se împlinesc 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și independent, condus de 
Burebista — moment de cea mai mare însemnătate în 
istoria poporului român.

Constituirea statului centralizat de sub conducerea lui 
Burebista, în jurul anului 70 î.e.n., a fost rezultatul dez
voltării vieții materiale și spirituale pe teritoriile locuite 
de geto-daci, care făceau parte din numeroasa popu
lație a tracilor, cu adinei rădăcini în întreg spațiul car- 
pato-danubian-pontic. Statul dac a cunoscut o puternică 
înflorire economico-socială în secolul I î.e.n., sub con
ducerea lui Decebal (84—106 e.n.).

Ca urmare a politicii de expansiune duse de împărații 
de la Roma, între statul dac și imperiul roman au apărut 
conflicte, au izbucnit războaie. După cucerirea Daciei de 
către romani — care ca orice cucerire a avut și urmări 
tragice pentru poporul dac — pe baza împletirii strînse 
a' celor două civilizații ce au conviețuit vreme îndelun
gată, viața economică, socială șl culturală din aceste 
ținuturi a cunoscut un nou și puternic progres. Moșteni
tor al marilor virtuți și tradiții ale glorioșilor săi înaintași, 
poporul român avea să împlinească, într-o existență de 
aproape două milenii, un eroic, zbuciumat și măreț destin 
istoric, dezvoltîndu-se continuu și aflrmîndu-se cu putere 
în rindul popoarelor și națiunilor lumii.

Timp de secole, poporul român a trebuit să ducă o 
luptă îndîrjită șl necurmată pentru a-și păstra ființa, 
graiul și glia strămoșească. Muncind șl creînd, pășind 
mereu înainte pe calea progresului și Civilizației, poporul 
român a rezistat valului popoarelor migratoare, iar mai 
tîrziu cotropitorilor și agresorilor de tot felul, dominației 
străine. Lupta necurmată pentru dezvoltare de sine stă
tătoare, pentru afirmarea ființei sale naționale constituie 
o trăsătură caracteristică a întregii istorii a poporului 
român.

Această luptă s-a îmbinat strips cu bătăliile de clasă 
purtate de masele populare pentru dreptate socială șl 
națională, împotriva exploatării și asupririi feudale și ca
pitaliste. Marile mișcări sociale ce jalonează ca un fir 
roșu întreaga istorie a patriei au constituit o expresie a 
cerințelor obiective ale evoluției societății românești, a 
necesității realizării unor schimbări care să deschidă 
drum liber dezvoltării forțelor de producție, progresului 
general economico-social al țării, să asigure condiții de 
viață mai bune pentru masele largi populare.

în aceste bătălii, alături de români s-au aflat maghiari, 
secui, germani, sîrbi și alte populații, așezate in decursul 
ultimului mileniu pe teritoriul țării noastre. în munca și 
lupta comună s-au făurit legăturile de frăție și solidari
tate dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. 

^Animat de conștiința originii comune și a unității de 
neam, poporul român a purtat de-a lungul veacurilor 
lupte grele, pline de sacrificii, pentru unitate națională 
și neotîrnare, pentru a fi liber și stăpîn în propria-i țară. 
Unirea Moldovei și Munteniei, cucerirea independenței de

stat a României și făurirea în 1918 a statului național 
unitar român au exercitat o profundă înrîurire asupra 
evoluției țării pe drumul progresului social, au permis 
afirmarea tot mai viguroasă a poporului nostru ca na
țiune de sine stătătoare.

Idealurile de unitate națională șl dreptate socială ale 
inaintășilor au găsit în clasa noastră muncitoare, în 
partidul ei politic, creat în urmă cu peste opt decenii, 
cel mai demn, consecvent și lucid apărător și promotor 
al progresului. Preluînd și ducînd mai departe cele mai 
bune tradiții ale poporului român, Partidul Comunist Ro
mân a organizat și condus lupta maselor largi populare 
pentru înlăturarea exploatării și asupririi sociale, împo
triva fascismului și războiului. Insurecția națională ar
mată antifascistă și antiimperialistă din august 1944, act 
energic de voință al întregii națiuni române, realizat sub 
conducerea partidului comunist, a deschis calea unei 
dezvoltări noi, democratice și progresiste a societății 
românești, precum și a lichidării definitive a oricărei 
dependențe a poporului nostru față de monopolurile 
străine, de cercurile imperialiste internaționale.

în cele peste trei decenii care au trecut de la elibe
rarea țării, poporul nostru a parcurs mal multe etape 
ale dezvoltării sale istorice. A fost Instaurată puterea 
revoluționar-democratică a muncitorimii șl țărănimii și 
înlăturate clasele exploatatoare; a triumfat revoluția so
cialistă, s-a trecut la construirea cu succes a orînduiril 
socialiste; în prezent ne aflăm într-o etapă Istorică nouă 
— etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate. ^Politica partidului de dezvoltare a forțelor de pro
ducție a dus la sporirea potențialului economic al țării, 
a asigurat consolidarea tot mai puternică a independen
ței și suveranității României. O puternică înflorire au cu
noscut învățămîntul, știința, cultura, s-au obținut pro
grese de seamă în ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului nostru popor.

Au avut loc profunde schimbări în structura socială 
a țării. Societatea noastră este astăzi alcătuită din clase 
și categorii sociale prietene, stăpîne pe mijloacele de 
producție șl pe munca lor, care produc valorile mate
riale și spirituale și care asigură înaintarea accelerată 
a patriei spre culmi tot mai înalte de progres și bună
stare. Societatea socialistă asigură înflorirea multilate
rală a personalității umane, afirmarea plenară a tuturor 
energiilor și capacităților creatoare ale întregului po
por.

Bucurîndu-se de Independență șl suveranitate deplină, 
România se afirmă ca o prezență tot mai activă în 
viața internațională Partidul și statul nostru acționează 
consecvent pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, indiferent de orînduirea socială, parti-

ARATURILE DE TOAMNA
o lucrare de mare însemnătate pentru viitoarea
recoltă, care trebuie încheiată pină la 20 noiembrie

(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare în pag. a V-a)

Zona industriala, puternică și modernă, a orașului Buzău

pe toate suprafețele planificate
• Pentru a crea front de lucru tractoarelor, să fie grabnic eliberate terenurile 
/ 'Jpate de coceni • Toate tractoarele disponibile — în brazdă ! • Pretutindeni,
* .unea să fie organizată în două schimburi sau in schimburi prelungite • Ca

litatea lucrărilor, principala grijă a specialiștilorîn programul de măsuri privind e- xecutarea lucrărilor agricole de toamnă, întocmit de Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare, s-a prevăzut să se facă arături adinei pe o suprafață de circa patru milioane de hectare. Din datele centralizate la minister rezultă că pină la 15 noiembrie au fost arate 76 la sută din suprafețele. prevăzute in cooperativele agricole și 58 la sută in întreprinderile agricole de stat. Se apreciază că lucrările sint mai avansate față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, realizările din unele județe — Ilfov. Ialomița, Arad, Timiș, Mureș, Constanța ș.a. —se situează la un nivel scăzut. Se desprinde deci necesitatea ca organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile unităților agricole să ia măsuri energice in vederea urgentării lucrărilor, astfel incit, așa ,cum a stabilit comandamentul central, arăturile adinei să se încheie pe toate suprafețele pină cel mai tirziu la 20—22 noiembrie.Este . un adevăr demonstrat de știința agricolă și verificat in viață că arăturile de toamnă sint superioare celor de primăvară, atît sub aspectul pregătirii solului, realizării la timp a insămințărilor de primăvară, cit și al producțiilor obținute. Lucrătorii ogoarelor știu că in toamna anului trecut, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, pe sute de mii de hectare nu s-au putut face arături adinei. Din această' cauză multe unități agricole din județele Teleorman, Olt, Dolj. Ialomița, Galați, Timiș, Mureș și» altele nu au realizat producții la nivelul posibilităților de care dispun. Iată de ce. este imperios necesar ca timpul favorabil din această perioadă să fie folosit din plin, astfel incit sub nici un motiv, in nici un județ și in nici o unitate agricolă să nu rămină terenuri nearate.. în acest scop, comandamentele locale au datoria să întocmească pentru fiecare unitate agricolă grafice zilnice de execuție a arăturilor, luind in considerație viteza maximă care se poate realiza prin repartizarea la arături a tuturor tractoarelor disponibile. Pentru utilizarea cu randament maxim a tractoarelor și a timpului bun de lucru se cere, de asemenea, ca activitatea să fie or-

Cifrele înscrise în perimetrul fiecărui județ redau, in procente, suprafețele 
pe care s-au efectuat arături de toamnă în întreprinderile agricole de stat 

(sus) și în cooperativele agricole (jos) pină ieri, 15 noiembrieganizată în două schimburi sau iii schimburi prelungite.Folosirea intregii capacități de lucru a tractoarelor la arat este condiționată de eliberarea din vreme a terenurilor de coceni și alte resturi vegetale. Din controalele efectuate de organele de specialitate rezultă că in multe unități agricole, din cauza cocenilor, care stau în caiea tractoarelor, nu se pot realiza vitezele zilnice la arat. Tocmai de acea, conducerile unităților agricole, sprijinite de organizațiile de partid de la sate, au datoria să mobilizeze întreaga forță de muncă din unitățile agricole la eliberarea terenurilor de resturile vegetale Trebuie asigurat front de lucru tractoriștilor, astfel incit ei să poată lucra nestingherit.în condițiile acestei toamne se cere ca, pretutindeni, să se acorde o atenție deosebită calității arăturilor. Pentru obținerea de recolte mari la hectar este imperios necesar ca terenurile să fie arate la adincimea

care asigură încorporarea sub brazdă, a tuturor resturilor vegetale. Acest lucru este impus de faptul că în majoritatea unităților agricole terenurile au prezentat un grad ridicat de imburuienare.Campania agricolă dă toamnă nu poate fi considerată ca încheiată pină cînd nu se trage ultima brazdă pe toate terenurile care urmează să fie însămințate in primăvară. A- ceasta reclamă ca, pretutindeni, organele și organizațiile de partid de la sate, comandamentele locale să urmărească cu stăruință resnectarea programelor și orarelor zilnice de lucru, iar printr-o temeinică organizare a muncii să determine folosirea la capacitate maximă a tuturor tractoarelor disponibile. Eforturile care vor fi depuse în aceste zile pentru încheierea la timp și cu succes a lucrărilor agricole de toamnă vor fi răsplătite, din plin prin recoltele sporite ce se vor obține in anul viitor.

Industria județului 
Suceava a îndeplinit 
planul pe 11 luniAmplu mobilizate în întrecerea pentru intîmpinarea cu noi succese a Conferinței Naționale a partidului, colectivele de muncă din industria județului Suceava au atins ieri cotele prevederilor de plan pe 11 luni. Ca urmare a avansului ciștigat, pină la finele lunii noiembrie, se va realiza o producție industrială suplimentară de 510 milioane lei, reprezentînd. intre altele : 19 000 tone minereu de mangan. 69 000 mc lemn pentru celuloză, 190 000 mp plăci din așchii de lemn, 13 000 mp binale. 3 750 tone saci de hirtie, 90 000 tricotaje, precum și însemnate cantități de produse agroali- mentare industrializate. (Gheor- ghe Parascan).

Succese
ale constructorilor 

de mașiniPrin depășirea substanțială a productivității muncii, ca efect al dezvoltării și modernizării continue a producției, constructorii de mașini au produs, pină la această dată, suplimentar prevederilor de plan, printre altele : 14 locomotive Diesel- electrice, 400 autoutilitare și 118 autoturisme de teren, 207 remorci și semiremorci, motoare elecțrice totalizind aproape 300 MW și transformatoare electrice însumind circa 1 000 MW, ma- șini-unelte în valoare de circa 390 milioane lei, precum și cantități însemnate de alte utilaje De asemenea, industria electrotehnică a înregistrat o depășire a planului fizic de 760 milioane lei, concretizată in aparataj de înaltă și joasă tensiune, mijloace de automatizare, cabluri e- lectrice, produse electrocasnice ș.a. în total, industria constructoare de mașini a realizat în perioada care a trecut din acest an o producție fizică suplimentară a cărei valoare întrece 2.7 miliarde lei. (Agerpres)

Foto : S. Cristian

Cum am putea reda mai bine intensitatea participării cetățenilor, caracterul de lucru al intîlnirilor dintre alegători și candidații Frontului Unității Socialiste in alegerile de la 20 noiembrie ? E poate suficient să spunem că la una dintre ele a venit atita lume incit directorul Școlii generale nr. 8 din și 15 din Drobe- ta-Turnu Șeverin a fost nevoit să transforme ad-hoc in sală de ședințe cel mai mare coridor al școlii. Ne-am dat seama de la început că întîlnirea e „fierbinte", că sutele de participanțî au venit acolo nu pentru a face act de prezență, ci ca să discute, să ceară candidați- lor — unii dintre ei deputați in actuala legislatură— să le răspundă amănunțit la întrebări. să hotărască împreună ce mai trebuie făcut pentru perfecționarea gospodăririi municipiului, ce măi trebuie adăugat in programul de lucru al consiliului popular....într-o scurtă pauză discutăm cu.. ct.țiva. muncitori fruntași de la întreprinderea de vagoane, de la șantierul naval și de la combinatul de prelucrare a lemnului. „Am colegi de meserie — ne spune macaragiul Gheorghe Niță de la „vagoane" — răspindiți prin toate cartierele orașului. Vin la .lucru, povestesc unui altuia ce au făcut, ce. au propus la iritilniri, cum' doresc' ei să arate in viitor orașul. Și eu fac la t'el. Am acum senzația că . aș fi participat personal la toate intilnirile. Și am convingerea că actuala campanie electorală a fost un puternic și bine organizat șantier gospodăresc de lucru in folosul tuturor. După cite vedeți și dv., atit la această intîlni- re, cit și la altele — după cite știu eu— au lipsit propunerile fără soluții și fără angajamentul unanim de a le traduce in viață. Ceea ce s-a impus de această dată cu prilejul în- tilnirilor dintre candidați și alegători au fost controlul eficient pe care par- ticipanții la intîlniri, practic tot orașul, l-au exercitat asupra întregii activități a consiliului popular, adeziu

nea lor la toate acțiunile gospodărești folositoare tuturor".Tovarășul Gheorghe Niță ne spusese toate aceste mari adevăruri ale democrației socialiste, statornicită in societatea noastră, ca și cînd ar fi vorbit despreț niște fapte obișnuite, dar și cu un anumit regret că lucrurile nu sint bine înțelese absolut decircumscripțiile 14

NOIEMBRIE

CU CETĂȚENII, 

IN INTERESUL 
CETĂȚENILOR

de care răspunde primăria — sănătate, gospodărire, comerț, transport în comun — in care cetățenii, ca beneficiari direcți ai tuturor acestor servicii, să nu fie reprezentați de deputați, de comitetele de cetățeni, adică de oamenii care lucrează cot la cot cu ei în uzină, acei oameni care știu să le apere interesele, ei înșiși avind aceleași interese; Iată de ce participarea cetățenilor la control și conducerea treburilor obștești, la activitatea primăriei este atit de intensă — perfecționarea activității primăriei răs- frîngindu-se direct. nemijlocit, asupra calității vieții tuturor.Cele spuse ar putea părea „teorie abstractă" dacă n-ar avea acoperire în înfăptuirile primăriei împreună cu cetățenii. Anul trecut, de exemplu, municipiul Drobeta-Turnu Severin a primit „Ordinul Muncii" cl. III, fiind declarat fruntaș in întrecerea pentru gospodărire și înfrumusețare. Valoarea lucrărilor executate de cetățeni și sub controlul cetățenilor s-a ridicat la o sumă record pe țară : 240 milioane de lei,mai mult de 3 200 lei de locuitor ! Una dintre principalele direcții de acțiune concretizată în controale zilnice operate de echipe ale 
___________________Gh. GRAURE 
(Continuare în pag. a Il-a)

toată lumea. Pentru că activitatea consiliului popular nu este altceva decit activitatea — in cazul orașului Drobeta-Turnu Severin — a unui număr de 45 de deputați, cei mai mulți dintre ei muncitori, colegi de muncă cu alți 40 000 de oameni, ciți lucrează în unitățile economice și in instituțiile orașului. Prin urmare, primăria, astfel organizată, nu e și nu poate fi desprinsă de cetățeni și de interesele lor, ea iși desfășoară activitatea, firesc, in fața cetățenilor, controlată sistematic de ei, direct sau prin reprezentanții lor — deputății. Nu există sector de activitate
în pagina a lll-a publicăm în continuare relatări de la

Conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid 
SATU MARE, TIMIȘ, TULCEA, VASLUI, VÎLCEA, 

VRANCEA
care s-au desfășurat sîmbâtă 12 noiembrie 1977
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Nu puțini sînt cei care au auzit de Tache Vasilache din Cîndeștii Neamțului. Imediat după apariția legală a „Scin- teii", în 1944, Tache Vasilache semna în coloanele ziarului prima sa notă de corespondent voluntar despre eroismul ostașilor din satul său. „Decanul de vîrstă" al corespondenților voluntari a trecut de 80 de ani. Pînă acum a semnat peste 8 300 de corespondențe în ziarul nostru și în alte publicații. Astăzi din cea dență : n-avem naștere venit pe lume un mare număr de copii, azi fiind cel de-al 2 900-lea“. Le urăm tuturor ani mulți, cu sănătate, ca și neobositului slujitor al condeiului din Cîndești.
Vînătorească

Dimineață de noiembrie, cu 
ceață deasă. Spre satul Gura 
Idrici din comuna Roșiești (ju
dețul Vaslui) au dat năvală mai 
mulți mistreți. Ce se intimplase ? 
Nu mai puțin de 27 de patrupezi 
trebuiau să fie duși din pădurea 
Roșiești spre pădurea Idrici. Dar 
din cauza ceții, cei care răspun
deau de deplasarea mistreților 
greșiseră drumul, nimerind cu 
ei in sat. Vă închipuiți panica 
stimită. Gospodarii au sărit ca 
unul pentru a-i scoate pe mu
safirii nepoftiți din sat. Ceea ce 
s-a și întîmplat. O intimplare 
puțin obișnuită, dar plină de 
haz, intruct s-a petrecut exact 
in ziua in care avea loc aduna
rea generală a vinătorilor și 
pescarilor sportivi din cadrul fi
lialei județene Vaslui. Să fi 
știut mistreții că-n ziua aceea 
nu-i paște nici un pericol ?

vă propunem o frază de-a 8 321-a corespon- „De cînd avem — și de mult tare — casă de în comuna noastră, au
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Cîștig din 
pagubăDupă cum ne relatează subofițerul Tiberia Cuza, de la miliția municipiului Hunedoara, în ultimul timp au fost predate aici mai multe portmonee și genți în care se aflau diferite sume de bani, cei care predat „ .___ __muncitorii Nicolae ■ Pavel și Milian Luchin, elevii Marcel Lucian Truță, Constantin Chelban și Adrian Barbu (toți de la școala generală nr. 7), Vasilică Mateoc (școala generală nr. 13), gospodinele Ioana Ursu și Dora Rădulescu... întrucit banii găsiți nu erau însoțiți de nici un act, iar păgubașii n-au fost identificați, sumele respective au fost depuse la C.E.C. Oare păgubașii, odată cu banii, și-au pierdut și încrederea în cinstea oamenilor, de vreme ce n-au sesizat încă autoritățile ? Dacă nu, atunci să se prezinte la miliție pentru identificare, unde vor avea și plăcuta surpriză să-și încaseze și... dobinda cuvenită de C.E.C.

>•••

Iată pe cîțiva din le-au găsit și le-au miliției hunedorene : Nicolae ■ Pavel f'

la
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Cu inițiale
jUn cetățean din Turda, căruia îi dăm numai inițialele numelui și prenumelui — T.D., a încins un chef de pomină. La spartul chefului, împleticindu-se, a pornit spre casă, în sfîrșit, cu chiu, cu vai, a ajuns in mijlocul familiei, care-1 aștepta cam de multișor cu masa întinsă. Dar lui T.D. nu-i ardea de mîncare. El avea alt chef acum: de ceartă. Văzînd că nimeni din jur nu ripostează la strigătele și provocările lui, sfătuindu-1 doar să se culce, lui T.D. i-a sărit și mai rău țandăra. Și, nici una, nici două, a început să-și verse focul pe lucrurile din casă: scaune, masă, farfurii, pahare... După care a adormit buștean. Abia dimineață, cind și-a văzut isprava, s-a trezit de-a binelea...
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Înapoi 
de unde 
au venitîn ultimele zile, organele de miliție din Brașov au inițiat mai multe acțiuni menite să depisteze pe acei paraziți sociali ve- niți din diferite colțuri ale țării și aciuați in oraș. Au fost găsiți prin diverse localuri, tăind frunză la ciini, Georgeta Costea din Mediaș, Cornel Miron din Brăila, Ștefan Roșu din Iași, Marin Breziru din Tîrgoviște. Maria Pigulin din Alțîna, județul Sibiu, Ghiță Bogdan din Tg. Ocna, Maria Dincă din Tecuci... Toți au fost trimiși inapoi de unde au venit, pentru a se încadra imediat intr-o muncă utilă.
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Un bostan 
dolofanAm mai avut prilejul să consemnăm in rubrica noastră cî- teva din recordurile acestei toamne. Iată că poșta de ieri ne-a adus la redacție o scrisoare semnată de Alexandru Herlău din Gurahonț, județul Arad : „Gospodarul Ștefan Roz a recoltat din propria grădină un bostan dolofan. Cintărit „ca la farmacie", dolofanul are fix 28 de kilograme. Oamenii din împrejurimi s-au dus să-1 vadă, rugindu-1 pe gospodar să le dea și lor cîte-o sămînță-două de prăsilă. Fiind o zonă de deal, acest bostan dolofan constituie un adevărat record".
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

I
I

ASIGURAREA RITMICĂ Șl INTEGRALĂ
V ___________________

UI FONDULUI DE MARFA PENTRU EXPORTUna din principalele probleme a- flate în aceste zile sub semnul urgenței pe agenda de lucru a consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „SARO“ din Tîrgoviște este cea a asigurării integrale a producției pentru export.Cum se acționează concret, in practică, in unitatea din Tîrgoviște pentru realizarea producției destinate exportului ? în primul rind, în colaborare cu centrala industrială de resort și întreprinderea de comerț exterior „Mașinexportimport", s-a întocmit o planificare a execuției fiecărei comenzi, în funcție de mărimea lotului de strunguri, tipodimen- siunile acestora și modul de expediere a produselor către clienții externi. în aceste condiții, în unitate s-a asigurat o eșalonare precisă a fabricației pentru export, cunoscîn- du-se de fiecare echipă, la fiecare loc de muncă, sarcinile exacte ce le revin.— Organizîndu-se mai bine munca, în mod firesc și responsabilitatea tuturor lucrătorilor față de îndeplinirea programului de export al uzinei a sporit simțitor — ne spunea muncitorul Ștefan Rădulescu. Dar asemenea măsuri consider că trebuiau luate încă de la începutul anului.Pe parcursul investigațiilor noastre ne-am notat mai multe asemenea opinii.De ce nu s-a lucrat așa de la începutul anului ?— Comenzile au fost pînă la urmă onorate, ne asigură directorul tehnic, Gavril Mureșan. Ceea ce a lipsit întreprinderii a fost planificarea judicioasă, încă de la începutul anului, a realizării producției pentru export. în acest domeniu trebuie să întărim colaborarea cu întreprinderea de comerț exterior „Mașinexportimport".Această colaborare trebuie într-a- devăr substanțial îmbunătățită, știut fiind faptul că de asigurarea unui portofoliu sigur de comenzi sint direct legate atît aprovizionarea teh- nico-materială, cît și organizarea și programarea producției. Deci, din a-

cest punct de vedere, întreprinderii „Mașinexportimport" ii revine obligația de a-și perfecționa continuu activitatea comercială. Dar tot atit de adevărat este și faptul că și întreprinderea „SARO“ are obligații deosebite în întărirea acestui mecanism al colaborării, în îmbunătățirea activității de export. Se știe că oferirea la export a unor produse de înalt nivel calitativ, cu performanțe tehnice și economice ridicate, constituie „cheia" succesului pe piața externă.

pledoarie care acreditează „nașterea" prematură a strurigurilor automate a- parține chiar directorului tehnic al întreprinderii. Să reamintim totuși doar două din argumentele monstrează de ce este mai cît necesară impulsionarea lui de strunguri automate nu... peste un deceniu.1. Produsul este realizat unei licențe care trebuie valorificată înainte de a fi corodată de uzura morală.

care demult de- exportu- acum, șipe baza

Cum acționează în aceste zile 
colectivul întreprinderii „SARO“ 

din Tîrgoviște

Faptul că în cei cinci ani care au trecut de la intrarea în funcțiune a întreprinderii s-a reușit asimilarea a nu mai puțin de 18 tipodimensiuni de strunguri paralele și automate dovedește posibilitățile mari pe care le are colectivul de muncă de aici în direcția diversificării producției, a- daptării la cerințele clienților externi, în programul de înnoire a producției este prevăzută, în continuare, asimilarea altor tipuri de mașini-unelte, ceea ce este de natură să lărgească oferta la export a întreprinderii „SARO“. Noile tipuri de strunguri se caracterizează prin clasa ridicată de precizie în prelucrare, numărul sporit de accesorii oferite la livrare, linia lor modernă. Dar nu trebuie o- colit adevărul că întreprinderea a „Ieșit" timid la export cu unul din sortimentele sale de bază — strungurile automate. Explicațiile date de unele cadre tehnice precum că aceste strunguri nu vor avea o piață bună decit peste... 10 ani de zile frizează absurdul. Surprinzător, această

2. Gradul de valorificare a materiei prime înglobate în strungul automat crește de peste trei ori față de strungul normal, fapt elocvent pentru eficiența sporită a comercializării strungurilor automate.Asemenea argumente au fost preponderente cînd s-a hotărît, în cursul acestui an, modernizarea strungului paralel. Activitatea de prospectare a pieței pentru noul tip de strung a și început, citeva prototipuri fiind expediate pentru testarea pieței externe.Așa cum aminteam, condiția esențială pentru amplificarea participării întreprinderii din Tîrgoviște la exportul românesc de mașini-unelte este realizarea unor produse de înalt nivel calitativ. Acțiunile întreprinse în ultima vreme de comitetul de partid al întreprinderii, de consiliul oamenilor muncii converg tocmai către atingerea acestui obiectiv de mare însemnătate și responsabilitate economică și politică.întărirea controlului

a controlului final de calitate, specializarea unor echipe pentru executarea comenzilor de export, acordarea unei atenții deosebite operațiilor de montaj final, vopsitorie și expediție sint doar citeva din măsurile stabilite in acest sens. în mod firesc, a- cestora li se adaugă programele riguroase de ridicare a calificării cadrelor, în care sînt cuprinși cu prioritate tocmai lucrătorii din echipele ce execută strungurile destinate cli- enților de peste hotare. Iată de ce centrala industrială de mașini-unelte, mecanică fină și scule, căreia îi revin răspunderi precise pentru promovarea exportului fiecăreia din unitățile sale, trebuie să întreprindă măsuri energice pentru asigurarea tuturor condițiilor unui export eficient.Tocmai centrala industrială trebuie să pună ordine in mecanismul cola • borării în producția pentru export, domeniu în care au apărut serioase dereglări. în acest sens supunem a- tenției factorilor de răspundere din centrala amintită, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, citeva din problemele nesoluționate încă ce grevează asupra realizării ritmice a producției pentru export la întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște : Ne referim, in primul rind, la livrarea de către turnătoriile de la Roman, Mija și Alba Iulia a unor repere în condițiile de calitate prevăzute. Faptul că din unele loturi de repere turnate expediate îndeosebi de întreprinderile mecanice din Roman și Mija procentul rebuturilor este ridicat creează perturbații în liniile de fabricație de la „SARO“ (este cazul reperelor 4 001, 4 701, 4 201, 4 066). Apoi, după cum arăta Matei Nicolae, recepționer C.T.C. din unitate, întrucit întreprinderea de mecanică fină din București nu-și onorează de mai bine de doi ani de zile comenzile la calibrele inel filetate, operațiile de control al dimensiunilor unor piese decurg extrem de anevoios.

Sarcina cea mai urgentă ce nu suportă nici o amînare, pentru toate unitățile agricole care mai au de recoltat porumb, este ca în următoarele două-trei zile să încheie această lucrare pe toate suprafețele cultivate. Totodată, se cer măsuri hotărîte care să asigure atît transportul și depozitarea întregii producții aflate pe cîmp, cît și îndeplinirea pînă la data de 20 noiembrie a sarcinilor de livrare la fondul de stat.TIMIȘ. Măsurile stabilite de comandamentul județean au făcut ca recoltarea și transportul porumbului să se desfășoare cu intensitate, aceste lucrări apropiindu-se de sfîrșit. Duminică, bunăoară, au ieșit la strînsul porumbului peste 16 000 de țărani cooperatori, cărora le-au venit în ajutor aproape 6 000 de oameni ai muncii din unitățile economice și instituțiile din comune, din Timișoara și celelalte orașe ale județului. Lor li s-au adăugat, totodată, circa 4 000 de elevi și studenți. Luni, în ciuda ploii căzute în unele zone, s-a lucrat cu spor, recoltatul și transportul porumbului înche- indu-se în numeroase cooperative a- gricole. Din datele centralizate la direcția agricolă județeană rezultă că a mai rămas de recoltat porumbul pe suprafețe mai mari, îndeosebi în unitățile care fac parte din consiliile intercooperatiste Cărpiniș, Fi- biș, Periam, Cenei, Lugoj, Orțișoara, Jebel. Există condiții ca și în aceste unități în maximum două zile să se încheie recoltatul. Se impune însă ca odată cu mobilizarea, în continuare, a forțelor manuale din fiecare unitate să se organizeze operativ întrajutorarea cu combine.O atenție deosebită s-a acordat în ultima perioadă transportului din cîmp și depozitării în bazele de recepție a producției de porumb. La indicația biroului comitetului județean de partid, în fiecare unitate s-au întocmit grafice privind folosirea rațională a mijloacelor de transport — căruțe, camioane, morci. Acolo unde conducerile unități au respectat cu strictețeceste grafice, au fost transportate cantități mai mari decît cele prevăzute. Așa s-a procedat, bunăoară. în cele 7 unități care fac parte din consiliul
re-dea-

urmare, odată cu terminarea recoltării s-a încheiat și transportul porumbului din cîmp. Și în cooperativele agricole din consiliile intercoo- peratiste Topolovățu Mare, Găvoj- dia, Făget ș.a. porumbul recoltat a fost transportat în întregime. Trebuie arătat că datorită slabei organizări a muncii în alte cooperative a- gricole mai există în cîmp, netransportate, însemnate cantități de porumb. Așa sînt cooperativele agricole din consiliile intercooperatiste Pe- ciu Nou, Bilea, Lovrin, Sînnicolau Mare, Variaș, Deta, Jamu Mare, unități fruntașe la recoltat, dar în care activitatea de transport și depozitare a porumbului nu a fost organizată temeinic.întrucit vremea este pe cale de înrăutățire se cere comandamentelor locale, conducerilor unităților să ia măsuri ferme pentru concentrarea tuturor mijloacelor, camioanelor și atelajelor de care dispun la transportul din cîmp al știuleților, evitîn- du-se astfel pierderile de recoltă. Exemplul cooperativei agricole din Comloșu Mic șl al altor unități, care alături de camioane și tractoare cu remorci utilizează la transportul din cîmp al porumbului toate cele 22 de căruțe de care dispun — unele pregătite special pentru această campanie — trebuie urmat în tot județul, pentru ca în cel mai scurt timp întreaga producție de porunțb să fie pusă la adăpost.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

interfazic și Dan CONSTANTIN intercooperatist Timișoara. Ca

(Urmare din pag. I)

Secvența din noua arhitectura a orașului Tulcea

„în strînsă unitate și frăție, români și maghiari,
ne vomBeneficiar al unor importante fonduri de investiții, orașul Sf. Gheor- ghe — in care trăiesc și muncesc în strînsă. unitate și frăție români și maghiari — a cunoscut, în actuala legislatură, o dezvoltare impetuoasă. în noua platformă industrială a orașului au început să producă noi capacități de producție care au contribuit la creșterea volumului producției globale industriale realizate de unitățile economice din oraș cu peste 60 la sută, în această perioadă au fost date în folosință aproape 3 000 de apartamente și 1 662 locuri în cămine pentru nefamiliști, 67 săli de clasă, două creșe și grădinițe, un liceu -industrial, un modern spital județean cu 434 paturi cuplat cu policlinică, o frumoasă casă de cultură a sindicatelor.Dezvoltarea orașului în viitoarea legislatură va fi și mai accentuată. Valoarea investițiilor în actualul cincinal se ridică la 3,9 miliarde lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste trei ori față de cincinalul trecut. Pînă în 1980, in oraș vor fi date în funcțiune noi întreprinderi industriale, se vor construi peste 7 700 a- partamente, un patinoar artificial, un ștrand cu o bază sportivă, vor fi ^^modernizate numeroase străzi, vor

Cînd lipsește 
controlul 

își fac loc 
ilegalitățileO amplă scrisoare a- dresată redacției noastre și altor organe de partid și de stat sesiza că unele cadre cu munci de răspundere în cadrul secției de izolatori electrici de sticlă Botoșani comit abuzuri, ilegalități și acte de necinste ; șeful secției, ing. Vasile Popa, nu are tăria morală și politică să ia măsuri deoarece zilnic consumă băuturi alcoolice, pretinde de la muncitori diferite avantaje sub pretext că le repartizează locuințe și butelii de aragaz.în răspunsul Comitetului județean Botoșani al P.C.R. se precizează că aspectele sesizate în scrisoare au fost verificate de un colectiv de activiști de partid, care au constatat că, în marea lor majoritate, acestea sînt adevărate.

gospodări și mai bine orașul"fi construite noi spații comerciale, grădinițe, școli.întîlnirile de lucru dintre alegători și candidății Frontului Unității Socialiste s-au constituit în tot atîtea ample și fructuoase dialoguri desfășurate intr-un spirit de înaltă responsabilitate civică, de conlucrare democratică autentică. Au fost evi-

de alegători în programul pentru noua dintre ele să să de le- fie de
le propuneri făcute fie incluse imediat lucru al primăriei gislatură, iar unele soluționate chiar pe loc. Astfel,exemplu, Csomos Șandor a propus să se studieze Posibilitatea racordării canalizării'străzii Cîmpului la rețeaua de canalizare a cartierului

Întîlnirile candidaților cu alegătorii 
în orașul Sf. Gheorghe

dențiate rezultatele bune, dar au fost criticate și neajunsurile semnalate în sectoare cum ar fi transportul în comun, păstrarea curățeniei orașului, participarea la unele lucrări e- dilitare. „Nu trebuie să așteptăm ca totul să facă primăria — a spus alegătorul Retyi Istvan din circumscripția electorală nr. 28. Noi, locuitorii străzii Arany Janos, am executat trotuarele cu forțe proprii, lucrare la care, în frunte cu deputatul, ne-am adus contribuția cu toții".Prezența la intîlniri a membrilor comitetului executiv al consiliului popular orășenesc a permis ca une

Chiar a doua zi, 5 ca- cu piatră cubică s-au transportat pe străzile maiunde locatarii, cu candidații lor, inginerii Szasz Istvan și
Ciucului. mioane sus-men- umăr laționate, umăr i agronomi Szasz Istvan și Katai Istvan au și început prima lor acțiune comună din viitoarea legislatură. Tot la propunerea alegătorilor, în noul program de lucru al primăriei s-au inclus și alte acțiuni, între care amenajarea unor terenuri de joacă pentru copii (circumscripția electorală nr. 1, propunerea alegătorului • Pușcaș Ștefan), construirea unei fîntini publice pe strada Fa-

bricii (propusă de Văcariu Alexandru din circumscripția electorală nr. 2), regularizarea pîrîului Simeria (propunerea lui Retyi Jeno din circumscripția electorală nr. 5), amenajarea unei zone verzi în strada Umbrei și Viitorului și altele. Mai mulți vorbitori din diferite circumscripții s-au referit, în cuvintul lor, la păstrarea curățeniei orașului (Gaspar Andor, circumscripția electorală nr. 29, Egyed Sandor — circumscripția electorală nr. 30), arătînd și lipsurile primăriei în această direcție, dar și cele ale unor cetățeni certați cu spiritul civic. Deosebit de reușită a fost întîlnirea candidaților Szabo Bela și Cseh Laszlo cu alegătorii circumscripției nr. 31 — locatarii noului cartier Zona Gării, aflat în plină construcție. în fața planșelor de sistematizare a acestei zone, can- didații au înfățișat alegătorilor modul în care va arăta acest cartier peste cîțiva ani, au stabilit un program concret de lucrări edilitar-gos- podărești pe care urmează să-l execute împreună. După cum aflăm de la primarul orașului, tovarășul Santha Carol, s-a întocmit o listă cu toate propunerile făcute, ele fiind incluse in programul de lucru pe perioada imediat următoare.
Tomori GEZA
corespondentul „Scînteii"

oamenilor muncii a fost zona serviciilor publice — spitale, magazine, farmacii, ateliere meșteșugărești, unități ale transportului in comun. în acest perimetru de interes cetățenesc, la sugestia cetățenilor, deputății au prezentat in fața consiliului popular citeva sute neri. astăzi nicipiul Drobeta- Turnu Severin, în special în privința gospodăririi acestor servicii, a funcționării lorde interesul publicului, sînt puține lucruri de reproșat, înșiși cetățenii merită laudele. Desigur, mai există și în acest domeniu, ca de altfel și în gospodăria comunală, compartimente nepuse încă la punct. Dar tocmai asupra deficiențelor respective a fost concentrată atenția alegătorilor în timpul întîlnirilor lor cu candidații. Toate propunerile gospodărești — citeva sute la număr — toate criti- cile formulate în cadrul întîlnirilor. fie că se refereau la probleme în aparență mărunte — reprofilarea u- nei unități comerciale, de pildă — fie că se refereau la probleme majore, care interesau nu un grup de cetățeni, ci întreg orașul, au fost notate cu grijă de candidați, unele fiind rezolvate operativ, „din mers". întil- nirile, prin urmare, au prilejuit o analiză profundă, uneori foarte critică la adresa primăriei, a stilului

de Și in propu- daeă mu-

Invitație 
la Poiana BrașovȘi în luna noiembrie, cunoscuta stațiune Poiana Brașov vă oferă numeroase mijloace de agrement: piscină, jocuri mecanice, echitație, posibilități de excursii cu autocare și microbuze în împrejurimi, ascensiuni cu sau fără mijloace de transport pe cablu. Durata sejurului — în funcție de preferințe.Puteți solicita și reține locuri adresîndu-vă la oficiile județene de turism și la agențiile I.T.H.R. București sau direct la dispeceratul stațiunii — tel. 921/15250.în luna noiembrie oaspeții beneficiază de prețuri avantajoase la tarifele de cazare și masă, precum și de obișnuita reducere de 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R.

său de lucru. în intervenția sa, de exemplu, tov. D. Mangu (circumscripția 14) a arătat că, deși cetățenii au propus cu multe luni în urmă soluții simple pentru îmbunătățirea circulației cu mijloacele de transport în comun, nu s-a
Cu cetățenii, 
in interesul 
cetățenilor

cît mai aproape

luat încă nici un fel de măsură. De ce? Alt alegător a criticat pe directorul întreprinderii comunale, cerîndu-i să arate deschis de ce întreprinderea nu-și face datoria față de publicul din cartier. Au fost supuse discuției cetățenilor pro- din preajma școli- proble-blemele poluării lor și a grădiniței de copii, mele insalubrității unor unități comerciale din incinta pieței alimentare, iar la toate formulările crit primarul, ceilalți candidați au trebu să răspundă clar și precis, să formuleze in programul de lucru măsuri concrete cu termene sigure de soluționare.Astfel, pe parcurs, programul de lucru al noului consiliu popular s-a îmbogățit, în el fiind incluse mereu alte probleme gospodărești : continuarea lucrărilor de canalizare, transformarea unor locuri virane în parcuri, reprofilarea unor unități comerciale, măsuri pentru reeducarea prin muncă a unor tineri ș.a.m.d....Cînd am părăsit sediul școlii generale nr. 8 se făcuse tîrziu, iar primarul, tov. Constantin Ștefănes- cu, răspundea la a 45-a întrebare pusă în ziua aceea de alegători. y

Concluzia ce se desprinde din răspuns este că acum se plătește tribut nerespectării normelor de partid privind selecționarea cadrelor, unui slab control exercitat de organele de partid și de stat locale asupra activității desfășurate de conducerea secției, de biroul organizației de bază și organizațiile de masă. Astfel, refe- rindu-se la ing. V. Popa, numit șeful secției în ianuarie a.c., in răspuns se arată că acesta „a fost avertizat și chiar sancționat anterior cu «vot de blam cu avertisment» pentru însușirea unor bunuri din averea obștească, ocazie cu care i s-a pus în vedere să înceteze cu consumul de băuturi alcoolice". El a continuat să se prezinte, în repetate rînduri, în stare de ebrietate la serviciu, să antreneze la consum de băuturi alcoolice și alte persoane cu munci de răspundere în unitate, între care și membrii biroului organizației

de bază. El „împrumuta" de la diferiți membri ai colectivului sume de bani, aceștia afirmînd că in realitate banii au fost dați ing. Popa Vasile cu scopul de a li se repartiza locuințe sau butelii de aragaz. Toate acestea au făcut ca conducătorul unității să nu fie în măsură să rezolve unele cerințe îndreptățite ale muncitorilor. Din răspuns rezultă că s-au încălcat prevederile legale cu privire la repartizarea locuințelor și a buteliilor de aragaz. S-a stabilit, de asemenea, că din 52 tone cherestea calitatea a Il-a, prin diferite aranjamente, s-a dispus valorificarea a peste 42 tone unor persoane din unitate și rude ale a- cestora la prețul de 75 lei tona, în majoritatea cazurilor fiind transportată cu mașinile unității. Multe din asemenea neajunsuri, abuzuri și ilegalități puteau fi prevenite dacă organizația de bază, instructorul co-

în confruntare:
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

mitetului municipal de partid care răspunde de această unitate ar fi vegheat cu mai multă grijă la profilul moral-politic al celor aleși în biroul organizației de bază care,' după cum rezultă din răspuns, nu meritau să li se încredințeze aceste funcții. Așa se face că „nici organizația de bază, organizațiile U.T.C. și sindicat nu au desfășurat o activitate corespunzătoare". Problemele analizate în adunările generale ținute în acest an nu au fost în măsură să influențeze îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, întărirea disciplinei de partid, folosirea criticii și autocriticii care să conducă Ia întărirea răspunderii comuniștilor și ce

lorlalți lucrători în realizarea sarcinilor, în încheierea răspunsului se precizează măsurile luate: destituirea din funcție a ing. Popa Vasile și a lui Ion Teslaru, responsabil cu problemele de personal și în- vățămînt ; dezbaterea în adunarea generală a organizației de bază a concluziilor colectivului, cu care prilej a fost sancționat pe linie de partid șeful secției, eliberarea din biroul organizației de bază a lui Teslaru Ion și menținerea sancțiunii „vot de blam" dată acestuia în 1976 de plenara comitetului municipal de partid Botoșani ; eliberarea din funcția de secretar și de membru al biroului organizației de bază a lui Alexandru Dumitru.

Ceea ce lipsește din acest răspuns este partea autocritică și anume responsabilitatea organelor municipale de partid și de stat, chiar și a celor județene, în legătură cu încălcările de la legile noastre în repartizarea locuințelor, a buteliilor de a- ragaz, activitatea nesatisfăcătoare a organizației de partid, a biroului acesteia etc. Pentru că această unitate nu se află undeva izolată în pădure sau pe o insulă, ci chiar sub ochii activiștilor de la municipiu, de la județ, iar organele consiliului popular municipal și județean au responsabilități concrete în legătură cu cele petrecute la unitatea de izolatori electrici de sticlă.

Ripostă fermă, 
comunistă IIndignată profund, cititoarea Maria Alexe, care lucrează la I.N.F. Galați, cerea să se facă dreptate, Întrucit a fost grav jignită în demnitatea ei de om. în fond, despre ce este vorba : era intr-o zi a lunii august, pe la orele zece și jumătate dimineața. Nervos ca întotdeauna, Gheorghe Avram, șeful serviciului financiar al întreprinderii, a venit cu o dispoziție de plată și încă vreo două lucrări, cerîndu-i autoarei săfie imediat grafiate. „Eu in mașină o dintr-o altă subliniază în

dactilo- aveam pagină lucrare, scrisoarea sa M. A., și tocmai pregăteam o a- grafă să o întrerup, fiindcă tov. Avram eranervos, nu vroia să aștepte, s-a repezit chiar să-mi rupă actele de pe masă. Și, nici una, nici două, mi-a adresat cuvintegrosolane, m-a înjurat și m-a bruscat, a-

menințîndu-mă că mă dă afară din serviciu... Am adus la cunoștința conducerii întreprinderii a- ceastă faptă nedemnă de un om, pe deasupra șef de serviciu, mi s-a dat dreptate, dar pină acum nu s-a luat nici o măsură. Această faptă nu trebuie să rămînă nepedepsită. Eu sint tînă- ră, dînsul este în virstă. Ce exemplu pot lua de la el ? Să mă port la fel ?Dînsul nu numai cu mine s-a purtat urit. Cuvinte jignitoare le mai spune și tovarășelor din subordinea dumnealui. Se comportă urit, țipă, trin- tește ușile. Asemenea atitudine nu-l face cinste, toată lumea știe, dar nu se ia poziție critică, de combatere fermă, comunistă, față de asemenea apucături. Este șef de serviciu și cu atît mai mult este o- bligat să dea dovadă de principialitate, nu numai să facă paradă de ea".Comitetul județean Galați al P.C.R. ne-a

răspuns că din cercetarea sesizării a rezultat că se confirmă cele semnalate. Față de această situație, se subliniază în răspuns, comisia de judecată a unității a hotărît a- mendarea cu 2 000 lei a lui Gheorghe Avram, pentru insultă și lovire. De asemenea, conducerea unității l-a retrogradat din funcție pe timp de 3 luni. Pe linie de partid a fost discutat în organizația de bază nr. 1 și sancționat cu „vot de blam".Este o ripostă fermă, comunistă pe care i-au dat-o colectivul, organizația de bază, potrivit normelor de muncă comuniste, pe care Gh. A- vram le-a încălcat brutal. Este de dorit ca aceste comportări să fie sancționate din fașă, pentru a nu da posibilitate să se manifeste timp îndelungat, ca in cazul de mai sus, indiferent de persoana care le săvîr- șește.
Neculai ROȘCA
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CONFERINȚELE EXTRAORDINAR ale organizațiilor ridetenl de partid
SATU MARE

• înalta exigență și spiritul de 
autodepășire — numitorul comun 
al dezbaterilor • Pină în 1980 o 
producție suplimentară de 2 mili
arde lei • Fermitate revoluționară 

în înfăptuirea normelor eticeDin capul locului, darea de seamă prezentată de tovarășul loan Foriș, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., la conferința extraordinară a organizației județene de partid, a imprimat conferinței o profundă atmosferă de lucru, analizind temeinic, critic și autocritic, modul în care organele și organizațiile de partid și-au dus la îndeplinire sarcinile încredințate și stabilind măsurile concrete pentru perfecționarea activității în toate sectoarele. Și aceasta pornind de la înaltul nivel de exigență revoluționară a unui județ in care rezultatele de ansarrr blu în dezvoltarea economico-socială demonstrează existența unui bogat potențial material și uman. Astfel, in primul an al cincinalului actual județul a ocupat locul 4 in întrecerea socialistă dintre județele patriei ; față de prevederile planului pe 1978 și 1977, se realizează o producție suplimentară de aproape un miliard lei : planul productivității muncii s-a depășit cu 3,7 la sută ; producția globală industrială la 1 000 lei fonduri fixe este de peste 3 000 lei.Cu inalt spirit de exigență și răspundere, partici- panții la dezbateri, exponenți ai comuniștilor, ai tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — printre care Iosif Tincu, prim-secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R., Alexandru Coroiu, maistru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Unio“ Satu Mare, Iuliana Vlăsceanu, președinta C.A.P. Cărei, losif Giirbe, secretar al consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Emeric Lerm, președintele consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Maria Pop, țesătoare, secretară de organizație de bază P.C.R. la întreprinderea de prelucrare a inului și cinepii din Negrești-Oaș, Doina Donuțiu, președinte al tribunalului județean, și alții — au analizat rezultatele do- bindite și, mai ales, au relevat unele neajunsuri prin a căror înlăturare economia județului poate înregistra ritmuri mai susținute de dezvoltare. în acest sens, s-au criticat deficiențele existente în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a unor unități industriale. Relevindu-se economiile realizate, s-a criticat faptul că un număr de 4 întreprinderi nu s-au incadrat în consumurile normate și s-au arătat direcțiile concrete de acțiune pentru înlăturarea risipei. Cu mai mult spirit gospodăresc, au subliniat vorbitorii, trebuie să se acționeze și pe șantierele de investiții, pentru recuperarea restanțelor, respectarea graficelor de execuție și realizarea exemplară a tuturor obiectivelor prevăzute pentru acest cincinal. O deosebită atenție s-a acordat in cadrul dezbaterilor problemelor agriculturii, arătîndu-se că există condiții Să se asigure o dezvoltare mai rapidă decît s-a prevăzut a tuturor ramurilor agricole.în unanimitate, participanții la dezbateri, români, maghiari, germani, și-au manifestat înalta prețuire față de activitatea deschizătoare de perspective luminoase pentru progresul tot mai accelerat al patriei, desfășurată de secretarul general al partidului.Conferința a aprobat un program de măsuri. Apelul adresat tuturor comuniștilor, tuturor cetățenilor din județ cu prilejul alegerilor de la 20 noiembrie, precum și mandatul cu care sînt învestiți delegații la Conferința Națională a partidului.Luind cuvîntul in încheierea dezbaterilor, tovarășul ; MIHAI GERE, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a transmis din partea I conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae i Ceaușescu. un cald salut, primit cu vii aplauze de ....către cei prezenți. Apreciind rezultatele obținute in realizarea planului și a angajamentelor pe primii doi ani ai cincinalului, spiritul de înaltă exigență' comunistă în care s-au desfășurat lucrările conferinței, vorbitorul a stăruit îndeosebi asupra unor sarcini de ordin calitativ care stau in fața colectivelor de oameni ai muncii sătmăreni. Subliniind faptul că realizarea în cele mai bune condiții a mobilizatoarelor sarcini ale acestui cincinal este strîns legată de întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, chemate să acționeze pentru adincirea democrației socialiste, vorbitorul a recomandat să se desfășoare mai intens acțiunile pentru educația patriotică și moral-civică a constructorilor socialismului, mai ales pentru formarea unui tineret animat de înaltele idealuri ale umanismului revoluționar.Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : „Actualul cincinal, împlinind cu succes o- biectivele continuării susținute a politicii de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe intregul teritoriu al țării, precum și indicațiile deosebit de prețioase care au fost date cu prilejul vizitei dv. de lucru in județul nostru în anul trecut, înscrie mai trainic meleagul sătmărean in cartea de aur a izbinzilor contemporane ale patriei. Ritmul susținut de dezvoltare a industriei permite județului Satu Mare aproape să dubleze potențialul acestei ramuri în actualul cincinal, trecind de nivelul producției globale de 10 miliarde lei încă în primul trimestru al anului 1978. Se dezvoltă necontenit baza tehnico-materială și producția in agricultură, determinind mai buna folosire a pămintului și a hărniciei oamenilor, sporirea contribuției la fondul centralizat, la aprovizionarea populației. Profund recunoscători pentru toate aceste împliniri, oamenii muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, intensifică zi de zi eforturile consacrate realizării sarcinilor de plan, a tuturor obiectivelor încredințate, angajindu-ne să realizăm, peste nivelul stabilit in cincinal, produse in valoare de 2 miliarde lei".
TIMIȘ

• 5,7 miliarde lei peste prevede
rile cincinalului • Accentuarea ca
racterului intensiv al agriculturii
• Creația tehnico-științifică — ori
entată prioritar spre problemele

eficienței economiceîn deschiderea lucrărilor conferinței extraordinare a organizației județene de partid, tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, a prezentat darea de seamă în care au fost relevate rezultatele fructuoase obținute de oamenii muncii de pe aceste meleaguri in perioada care a trecut din cincinal. Astfel, producția industrială a crescut intr-un ritm mediu de peste 13 la sută, superior prevederilor, existind toate condițiile ca pină la sfirșitul acestui an să se realizeze suplimentar o pro

ducție de peste 2 miliarde lei. Au fost abordate, de asemenea, intr-o viziune concretă, de lucru, neajunsurile care mai există in unitățile industriale și agricole, în construcții, în activitatea social-culturală din județ, în domeniul muncii de propagandă și educație, subliniindu-se importantele rezerve care mai există pentru transpunerea cu fermitate în practică a obiectivelor cincinalului, a prevederilor recentei plenare a C.C. al P.C.R. legate de creșterea suplimentară a producției și a eficienței economice.în cadrul discuțiilor, tovarășii Marin Tănase, directorul întreprinderii „Electromotor", Paulina Bășică, tehnician la întreprinderea de ciorapi, Ferenczi Ștefan, directorul combinatului petrochimic „Solventul", Gheorghe Maxim, tehnician, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică, Dumitru Patrulea, maistru, secretarul comitetului de partid de la Trustul de construcții-montaj Timișoara, abordind, în spirit critic și autocritic, o serie de probleme concrete ale perfecționării activității productive, au propus măsuri concrete de organizare mai bună a producției și a muncii, de folosire judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru, de economisire și valorificare superioară a materiilor prime, combustibilului și energiei, de introducere largă a progresului tehnic. Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea pregătirii temeinice a tinerei generații pentru muncă și viață, pe intensificarea muncii politico-educative in scopul afirmării plenare a democrației muncitorești. Totodată, vorbitori ca Florentin Cirpan, directorul întreprinderii de stat pentru creșterea șl îngrășarea porcilor Beregsău, Erou al Muncii Socialiste, Miloș Jivanov, președintele cooperativei agricole de producție Sinmartinul Sîrbesc, s-au referit la necesitatea inițierii unor acțiuni pentru punerea in valoare a rezervelor de care dispune agricultura județului.Cu aceeași exigență, acad. loan Anton, rectorul Institutului politehnic „Traian Vuia", Traian Sălăjan, directorul Institutului de sudură și încercări la materiale, Nicolaus Berwanger, scriitor, președintele consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, s-au preocupat de sporirea rolului întregii vieți spirituale in vasta operă de făurire a omului nou.Dînd glas sentimentelor de profundă admirație și respect pentru grija pe care secretarul general al partidului o acordă dezvoltării economiei naționale, ridicării pe această bază a nivelului de trai al poporului, toți vorbitorii au exprimat deplina aprobare pentru politica internă și externă a partidului.în continuare, conferința a adoptat în unanimitate programul de măsuri, Apelul cu prilejul alegerilor de deputați în consiliile populare și mandatul delegați- lor la Conferința Națională.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ÎLIE VERDET, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a transmis salutul Comitetului Central al partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Apreciind caracterul exigent al lucrărilor conferinței, vorbitorul a subliniat necesitatea de a se acționa cu perseverentă pentru valorificarea tuturor posibilităților de înfăptuire a programului de creștere suplimentară a producției. Prin manifestarea largă a democrației muncitorești, prin stimularea inițiativei și a capacității de creație a oamenilor muncii trebuie asigurate condițiile necesare îndeplinirii planului la toate sortimentele, reducerii mai substanțiale a cheltuielilor de producție, realizării tuturor obiectivelor economice și social-cultu- rale. în acest scop, organele și organizațiile de partid trebuie să-și îmbunătățească stilul și metodele , de muncă, să înfăptuiască cu exigență sarcinile în domeniul selecționării, creșterii și promovării cadrelor, al educării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, in spiritul normelor Codului etic comunist.Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : „Vă raportăm că, în vederea înfăptuirii in bune condiții a programului de creștere suplimentară a producției industriale a județului cu 5.7 miliarde lei in actualul cincinal. conferința noastră a stabilit un ansamblu de măsuri ce vizează mai buna folosire a capacităților de producție, a forței- de muncă și a timpului de lucru, angajarea mai activă a puternicului potențial de creație tehnică de care dispunem pentru ridicarea nivelului tehnic al producției și reducerea substanțială a cheltuielilor materiale. Vom milita, in continuare, pentru accentuarea caracterului intensiv al agriculturii județului, astfel incit să creăm toate condițiile necesare creșterii neîncetate a producțiilor vegetale și animale. Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că organizația noastră județeană, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile timi- șene — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — vor depune eforturi mereu sporite pentru a amplifica neîncetat contribuția județului nostru la înflorirea patriei, la succesul deplin al grandioasei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămintul României".
TULCEA

• O producție suplimentară de 
636 milioane iei • Valorificarea su
perioară a resurselor Deltei Dunării
• Eforturi concentrate pentru pregă
tirea și formarea multilaterală a ca

drelorAnalizind temeinic rezultatele obținute de oamenii muncii in efortul de îndeplinire a sarcinilor din planul cincinal și a angajamentelor asumate, darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Petre, prim- secretar al comitetului județean de partid, a evidențiat acțiunile și metodele folosite pentru creșterea eficienței în activitatea economică. Studii speciale și programe pe domenii, o intensă muncă politică de masă au avut ca rezultat, intre altele, crearea unor spații noi de producție în halele existente (16 000 mp), creșterea productivității muncii în industrie (cu 4,1 la sută peste prevederile acestui an), modernizarea unor-tehnologii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Totodată, darea de seamă a analizat cu exigență neajunsurile manifestate și a scos în relief rezervele care există pentru creșterea producțiilor in industrie și agricultură, grăbirea ritmului de realizare a investițiilor, reducerea continuă a cheltuielilor materiale, pentru perfecționarea întregii activități.în dezbaterile ce au urmat au fost examinate, în spirit critic și autocritic, rezultatele obținute, fiind prezentate măsuri politice ferme pentru realizarea programului de dezvoltare economico-socială a județului. Mai mul ți vorbitori, printre care Vasile Ursu, maistru la combinatul metalurgic, Maria Smaranda, maistru la întreprinderea de producere și industrializare a legumelor și fructelor „Dunărea" din Tulcea, Corneliu Dascălu, directorul centralei „Delta Dunării", Dumitru Constantin. directorul exploatării miniere Altin-Tepe, au evidențiat numeroasele posibilități care mai există încă în direcția creșterii suplimentare a producției și productivității muncii, a reducerii cheltuielilor materiale de producție. Popa Ilie, directorul întreprinderii județene de construcții- montaj, Petre Mateescu, directorul grupului de șan

tiere Tulcea al T.C.I. Constanța, și alții au înfățișat măsurile stabilite în unitățile amintite pentru recuperarea restanțelor de pe șantierele de construcții, pentru finalizarea și devansarea obiectivelor de investiții. Despre experiența pozitivă dobindită, dar și despre deficiențele manifestate in agricultura județului, despre creșterea răspunderii lucrătorilor din acest domeniu au vorbit Iordana Radu, președintele C.A.P. lazurile, Nicolae Hîrtop, directorul I.A.S. Ni- culițel, Ștefan Paraschiv, directorul S.M.A. Greci, și alții, arătînd că se impune concentrarea și specializarea muncii în agricultură, perfecționarea pregătirii cadrelor, buna exploatare a amenajărilor pentru irigații, folosirea eficientă a parcului de mașini și tractoare. Participanții la dezbateri au asigurat conferința că îndemnurile și indicațiile secretarului general al partidului, exemplul neobositei sale activități îi înflăcărează și le sporesc forțele in preocuparea lor permanentă pentru a spori eficiența muncii în toate domeniile.Conferința a adoptat, în unanimitate, programul de măsuri, Apelul adresat tuturor comuniștilor, tuturor cetățenilor din județ, precum și mandatul încredințat delegâților la Conferința Națională a partidului.în încheierea dezbaterilor, un cald salut tovărășesc din partea Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmis de către tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. In continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea de a fi mobilizate toate resursele in vederea realizării sarcinilor din planul cincinal și din programul suplimentar, a unei bune organizări a muncii pe șantierele de investiții. Eforturi susținute sint necesare și în direcția asigurării forței de muncă pentru industria în rapidă dezvoltare a județului, a valorificării superioare a bogatelor resurse ale Deltei Dunării. Referindu-se apoi la rezervele mari de care dispune agricultura județului, la folosirea integrală și intensivă a fondului funciar pentru sporirea producțiilor, vorbitorul a subliniat că se impune generalizarea largă a experienței pozitive a unităților agricole de stat și cooperatiste. Pentru toate acestea este nevoie ca centrul de greutate al activității organelor și organizațiilor de partid să se deplaseze in unități, printre oameni.Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI .NICOLAE CEAUȘESCU : „Raportăm Comitetului Central al partidului, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că volumul producției globale industriale a crescut, in 1977, în raport cu anul 1975, cu 33,4 Ia sută. In primele 22 de luni ale actualului cincinal au fost produse, peste prevederile planului, 22 600 tone alumină calcinată, 4 900 tone feroaliaje, 200 tone cupru, plumb și zinc in concentrate, 170 mii tone calcar siderurgic, 1 500 tone minereu de fier, 60 mii tone cuarțită și alte produse. însuflețiți de grandioasele perspective, cutezător conturate in Programul partidului, și călăuziți de prețioasele dumneavoastră indicații, ne angajăm să acționăm cu fermitate și abnegație pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe următorii ani, precum și a unei producții industriale suplimentare de 636 milioane lei peste prevederile cincinalului ; vom livra în plus, Ia fondul de stat, 40 000 tone cereale și plante tehnice, 121 000 hi lapte, 50 tone lină, 12 000 tone struguri și alte produse agroalimentare".
VASLUI

• Angajament ferm: peste 1 mi
liard lei producție suplimentară în 
Cincinal • Cea mai mare produc
ție de grîu obținută pe aceste me
leaguri • Perfecționarea muncii 
organizatorice și politico-educativeConferința extraordinară a organizației județene Vaslui a abordat cu răspundere și exigență comunistă problemele complexe ale județului. Darea de seamă, prezentată de tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al comitetului județean de partid, a evidențiat realizări remarcabile obținute in perioada de după Congresul al XI-lea : o producție suplimentară de 300 milioane lei ; în 1976 — cea mai bună producție de cereale, iar in 1977 — cea mai mare producție de griu din istoria acestor meleaguri ; progrese în domeniul învățămîntului, ocrotirii sănătății. S-a insistat insă îndeosebi asupra neimplinirilor care persistă in diferite sectoare — investiții, agricultură, în formarea cadrelor, cît și asupra căilor concrete de a le înlătura. Perfecționarea activității organizatorice, ideologice și cultural-educative — s-a accentuat — constituie o premisă esențială pentru ca Vasluiul să depășească considerabil ștacheta „celor 10 miliarde Iei producție", racordindu-se astfel la pulsul județelor dezvoltate ale țării.Numeroși vorbitori —, între care Pavel Stoica, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Birlad, Boris Ciocoiu. directorul întreprinderii de confecții Vaslui, Gheorghe Cristea, președintele C.A.P.-Cosțești, Florica Moldoveanu, maistru la Fabrica de conserve Huși, Gheorghe Stoian, directorul Stațiunii centrale de cercetări pentru combaterea eroziunii solului — pornind de Ia succesele obținute, s-au axat îndeosebi asupra problemelor nerezolvate in sectoarele lor de activitate, prezentind propuneri concrete pentru recuperarea restanțelor, crearea condițiilor optime de a da viață angajamentului de onoare asumat de județ, cadrul programului suplimentar, de a realiza pină în 1980 o producție industrială de circa 1 miliard Iei peste prevederile planului. în spiritul indicațiilor plenarelor C.C., ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost puse in evidență posibilitățile existente pentru creșterea productivității muncii, întărirea disciplinei în muncă, reducerea costurilor de producție, îmbunătățirea calității, asigurarea desfacerii, realizarea sarcinilor de export. Dată fiind ponderea importantă a agriculturii in economia județului, au fost dezbătute temeinic căile creșterii producției cerealiere, viticulturii, zootehniei, o preocupare deosebită manifestîndu-se in direcția diminuării efectelor eroziunii solului. Comuniști din C.A.P. și I.A.S. au intervenit, de la tribună și din sală, cu intrebări exigente la adresa organelor agricole județene în legătură cu folosirea specialiștilor, introducerea progreselor științei.. Un relief deosebit au avut dezbaterile în problema investițiilor, apreciindu-se că întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei, pe baza unei mai eficiente munci politico-organizatorice, reprezintă cheia realizării sarcinilor și în acest domeniu, de care depinde nemijlocit progresul economico-social al județului în plină dezvoltare. Discuțiile au relevat, de asemenea, preocuparea pentru dezvoltarea activității politico-ideologice.Concomitent cu manifestarea sentimentelor de fierbinte patriotism, vorbitorii au exprimat adeziunea față de politica internă și externă a partidului și statului, față de acțiunile întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan internațional — puternic izvor de prestigiu al României socialiste in lume.în unanimitate, participanții au adoptat apoi un program de măsuri. Apelul cu prilejul alegerilor de la 20 noiembrie, precum și mandatul încredințat delega- ților la Conferința Națională a partidului.

Trânsmițînd participanților un călduros salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul MIU DOBRESCU, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a evocat transformările înnoitoare din județul Vaslui, rod al politicii consecvente a P.C.R. de dezvoltare a tuturor regiunilor țării. Apoi s-a referit Ia cîteva direcții prioritare de acțiune pentru viitor, insistînd asupra necesității de a se acționa pentru recuperarea restanțelor și realizarea planului la toți indicatorii, de a se impulsiona pregătirile pentru anul 1978, inclusiv a forței de muncă necesare noilor obiective, ca și pentru ridicarea unităților agricole mai puțin dezvoltate la nivelul celor fruntașe. A fost subliniată, de asemenea, cerința de a se folosi larg cadrul organizatoric creat prin recentele măsuri în vederea adîncirii democrației socialiste, întăririi rolului conducător al partidului în toate domeniile, de a se ridica nivelul muncii de propagandă și de educație politică, pirghii importante în acest sens oferind ediția a doua a Festivalului „Cîntarea României", precum și „Daciada".Din telegrama adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : „Conferința extraordinară a organizației județene Vaslui a Partidului Comunist Român raportează că bilanțul pe primii doi ani ai cincinalului în industrie, agricultură, construcții și în celelalte domenii este pozitiv. Conferința a analizat rezervele de care dispunem și a hotărit ca județul nostru să realizeze pină în 1980 o producție globală industrială de circa I miliard Iei peste prevederile inițiale ale planului. Exprimind dorința fierbinte, gindurile și sentimentele comuniștilor și ale celorlalți oameni ai muncii din acest județ cu rezonanțe legendare, dăm mandat reprezentanților organizației județene la Conferința Națională a partidului să aprobe documentele supuse dezbaterii, întreaga politică internă și externă promovată cu multă înțelepciune de dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, și, totodată, să aducă omagiul plin de recunoștință și mulțumire al vasluienilor pentru tot ce faceți ca România să se înalțe mereu mai sus pe treptele civilizației socialiste și comuniste".
VÎLCEA

• în 1980 — o producție indus
trială de peste două ori mai mare 
decît în primul an al cincinalului
• Eficiența economică — principal 
criteriu de apreciere • Educarea re

voluționară a tineretuluiCaracterizată de un profund spirit analitic, darea de seamă prezentată în deschiderea lucrărilor conferinței de către tovarășul Grigore Comartin, prim- secretar al comitetului județean de partid, a scos în evidență rezultatele bune obținute de comuniști, de toți oamenii muncii din această parte' a țării în îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit în cele 22 de luni cite au trecut din actualul cincinal. Dar, așa cum s-a reliefat în darea de seamă, deși s-au obținut numeroase succese, concretizate, printre altele, în depășirea producției globale pe primele 10 luni ale acestui an cu 76 milioane lei, în activitatea unor colective de muncă s-au manifestat unele deficiențe șl neajunsuri care au influențat negativ realizarea unor sporuri mai mari de producție în condițiile unei eficiente economice superioare. în scopul lichidării lor hoțărîte, al realizării unor progrese substanțiale pe toate planurile, darea de seamă a subliniat necesitatea mobilizării întregului potențial de energii creatoare ale județului.Pe fondul acestei analize critice și autocritice, par- ticipanții la dezbateri, printre care Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Rm. Vilcea, ing. Vasile Săvulescu, directorul Combinatului de produse sodice Govora, Gheorghe Drugea, lăcătuș mecanic de mină la grupul de șantiere T.C.H. Olt-Defileu, muncitoarea Maria Jianu de la întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Dră- gășani, maistrul Petre Enache, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului Rm. Vilcea, ș.a. s-au referit pe larg atît la înfăptuirile, cît și la neîmplinirile înscrise în bilanțul economic al organizației județene de partid, făcînd o seamă de propuneri valoroase privind folosirea la parametri ridicați a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, gospodărirea mai judicioasă a materiilor prime, materialelor, energiei, mai buna organizare a producției și a muncii pe șantiere, extinderea progresului tehnic în toate sectoarele. La rîndul lor, tovarășii Gheorghe Gheorghe, secretar al comitetului județean de partid, președintele U.J.C.A.P., Ion Ciucă, secretarul comitetului comunal de partid Bălcești, Nicolae Mitruț, președintele cooperativei agricole Șutești, Dumitra Marin, brigadieră la cooperativa agricolă Orlești, și alții au demonstrat, prin exemple concrete, că munca bine organizată, executarea întregului complex de lucrări pot și trebuie să înlăture efectele nefavorabile ale condițiilor pedoclimatice și să determine creșterea susținută a producțiilor în toate sectoarele agricole. Conferința a subliniat necesitatea organizării și desfășurării unor acțiuni politico-educative mai ample și mai diversificate în vederea creșterii responsabilității oamenilor muncii, a mobilizării acestora la înfăptuirea tuturor sarcinilor de plan, a antrenării oamenilor muncii la conducerea și organizarea producției. Totodată, s-a insistat asupra imperativului de a milita cu mai multă răspundere pentru ridicarea nivelului științific al învățămîntului, pentru legarea mai strînsă a acestuia de practică, de viață.Apelul adresat comuniștilor, tuturor cetățenilor din județ cu prilejul alegerilor de la 20 noiembrie, amplul program de măsuri, ca și mandatul încredințat dele- gaților la Conferința Națională, demonstrează hotărî- rea organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a-și aduce toată contribuția la îndeplinirea și depășirea prevederilor actualului cincinal.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul ION URSU, membru supleant al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., care, după ce a transmis conferinței un călduros salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a apreciat eforturile organizației județene de partid, ale oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială. Subliniind succesele, vorbitorul a recomandat organelor și organizațiilor de partid să militeze cu toată răspunderea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinii trasate de conducerea partidului de a reduce sistematic consumurile de materii prime, materiale, energie șl combustibili, aceasta constituind, de acum înainte, un factor hotăritor de apreciere a eficienței muncii organelor și organizațiilor de partid. Organizația județeană de partid trebuie să acționeze cu și mai multă fermitate pentru înfăptuirea politicii generale a partidului, pentru a traduce cu succes în viață indicațiile secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, menite ,să favorizeze perfecționarea tuturor laturilor activității politico-sociale.

Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : „In perioada care a trecut din actualul cincinal am dobindit succese importante in organizarea mai bună a producției și a muncii, în gospodărirea resurselor de care dispunem, in sporirea eficienței întregii activități economice. P<' cele 10 luni din acest an. planul producției globale a fost realizat în proporție de 101,1 la sută, obținindu-se o producție suplimentară in valoare de 76 milioane lei, iar productivitatea muncii a crescut față de perioada corespunzătoare a anului trecut cu 16 Ia sută. S-au livrat, peste plan, 114 000 MWh energie electrică, 69 600 tone calcar, 2 880 tone tetraclorură de carbon, 114 000 mp fur- . nire, 1 700 mc cherestea de fag și rășinoase și alte produse solicitate de economia noastră națională. Pornind de Ia perspectivele conturate in programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a României in perioada 1976—1980, conferința județeană a evidențiat noi resurse și posibilități pentru continua perfecționare a producției și a muncii, pe baza cărora ne angajăm să realizăm, pină la sfirșitul actualului cincinal, o producție suplimentară în valoare de 1,2 miliarde lei".
VRANCEA

• Pînă în 1980 — o producție su
plimentară de 1,3 miliarde lei • în 
actualul cincinal, mai multe inves
tiții decît în 15 ani anteriori • Ac
tivitate susținută pentru formarea 

conștiinței socialiste a maselorDarea de seamă prezentată de tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al comitetului județean de partid, a înfățișat, intr-un înalt spirit de exigență partinică, problemele esențiale cu care se confruntă un județ care are drept obiectiv cardinal în acest cincinal realizarea unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde lei. Precizind că ritmul mediu de creștere a producției industriale în acest cincinal este de 18,7 la sută — cu mult peste nivelul pe ansamblul economiei naționale — darea de seamă a subliniat, cu deosebită profunzime analitică, responsabilitățile ce revin în înfăptuirea unui asemenea obiectiv colectivelor de muncă din județ, cît și unor organe economice centrale. Relevînd imperativul valorificării rezervelor existente în unitățile productive ale județului, darea de seamă a pus totodată în evidență necesitatea soluționării a numeroase probleme la obiectivele importante de investiții care condiționează realizarea prevederilor actualului cincinal, îndeosebi prin intensificarea activității politico-educative a organizațiilor de partid.Caracterul de lucru, de profundă responsabilitate comunistă imprimat de darea de seamă s-a regăsit, considerabil amplificat, în dezbaterile la care a participat un mare număr de vorbitori. Au reținut atenția sublinierile și propunerile pe care le-au făcut tovarășii Alexandrina Mocanu, secretara comitetului de partid de la întreprinderea de confecții Focșani, Ion Băluță, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Focșani, Sandei Potlog, muncitor la întreprinderea de mase plastice Focșani, și alții, cu privire la folosirea, cu indici superiori, a mașinilor și utilajelor, creșterea mai rapidă a productivității muncii, reducerea Cheltuielilor materiale de producție. Cu insistență a fost subliniată necesitatea îndeplinirii planului producției industriale la ințreaga structură și nu doar pe ansamblu, realizării integrale a programului de investiții, care implică fonduri mai mări decît s-a cheltuit în cei 15 ani anteriori.De o atenție deosebită s-au bucurat și problemele producției agrozootehnice. Tovarășii Nicolae Chipăilă, președintele U.J.C.A.P., Elvira Olaru, președinta C.A.P. Pufești, Gherghina Marinescu, secretara comitetului de partid de la I.A.S. Panciu, s-au referit la ■ aspecte esențiale ale întăririi economico-organizato- rice ale C.A.P., concentrării și specializării producției agricole.în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat sentimentele de înaltă satisfacție pentru modul strălucit în a care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce poporul in opera de construcție socialistă, pentru eforturile con- . stante și contribuția de preț pe care le aduce la rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității, la crearea unui climat de pace și apropiere între popoare.Programul de măsuri adoptat de conferință, Apelul adresat cetățenilor județului, mandatul încredințat de- legaților la Conferința Națională au dat o vie expresie adeziunii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ față de politica internă și externă a partidului.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășa LINA CIOBANU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a transmis un salut călduros din partea conducerii partidului, a secretarului său general, salut primit cu deosebită însuflețire de participant. Relevînd marile transformări survenite pe meleagurile vrîncene ca urmare a politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, vorbitorul a expus problemele care trebuie să se afle pe primul plan al preocupărilor — folosirea deplină a capacităților productive, perfecționarea cooperării și colaborării în producție, intensificarea calificării forței de muncă, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar, asigurarea asistenței tehnice în toate schimburile, întărirea ordinii și disciplinei. Totodată s-a subliniat necesitatea imprimării unui caracter mai sistematic și mai complex activității de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, un accent deosebit punîndu-se pe imperativul antrenării în mai mare măsură a femeilor, în activitatea profesională și obștească.Din telegrama adresată C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU : „Călăuziți și însuflețiți de prețioasele dumneavoastră indicații date la consfătuirile de lucru de la Comitetul Central, la Plenara din octombrie a C.C. al P.C.R,, de activitatea neobosită pe care o desfășurați. in fruntea partidului și statului, organele și organizațiile de partid, comuniștii au acționat cu întreaga răspundere pentru realizarea sarcinilor cincinalului și a angajamentului de 1,3 miliarde lei din programul suplimentar de dezvoltare a economiei naționale. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că in industrie s-a obținut, in primii doi ani ai cincinalului, o producție peste prevederi de 172 milioane lei. In prima parte a acestui cincinal s-au dat in funcțiune 4 noi capacități de producție, volumul de investiții realizat pînă acum fiind aproape egal cu cel din primii patru ani ai cincinalului precedent. Dezbaterile au scos în evidență rezultatele bune obținute și in celelalte domenii. In același timp insă, comuniștii au subliniat rezervele insuficient valorificate, angajindu-se să facă totul pentru ca sarcinile acestui an și ale anilor următori să se îndeplinească în mod exemplar".

Imagini edificatoare pentru chipul orașelor României socialiste: clădiri moderne, zvelte, locuințe confortabile pentru oamenii muncii din Capitală, cartierul Drumul Taberei (fotografia din stingă), și din Timișoara (fotografia din dreapta)
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HOTARÎREA
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman 

cu privire la aniversarea a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac centralizat 

si independent
(Urmare din pag. I)

cipâ activ la rezolvarea marilor probleme ale contempo
raneității, militează cu fermitate pentru afirmarea prin
cipiilor noi de relații între state, pentru edificarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale.

în vederea aniversării a 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și independent, Plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște 
organizarea unor ample acțiuni și manifestări consacrate 
evenimentului.

Organizate în strînsâ legătură cu vasta activitate crea
toare desfășurată pe întreg cuprinsul patriei, aceste 
manifestări și acțiuni vor trebui să contribuie la o mai 
puternică mobilizare a tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — la 
îndeplinirea hotârîrilor istorice ale Congresului al Xl-lea, 
la dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale și 
înfăptuirea revoluției tehnico-științifice, la creșterea con
tinuă a bogăției naționale și a venitului național, la 
ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului 
popor.

Totodată, aceste acțiuni trebuie să ducă la întărirea 
hotărîrii maselor largi populare din țara noastră de a 
înfăptui neabătut politica externă promovată de parti
dul și statul nostru pentru dezvoltarea colaborării inter
naționale, asigurarea securității și păcii în lume, pentru 
aplicarea neabătută în raporturile dintre state a princi
piilor deplinei egalități în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu folosirea forței.

Sărbătorirea împlinirii a 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și independent va fi un 
nou prilej de subliniere, în lumina materialismului dia
lectic și istoric, a rolului determinant al maselor în fău
rirea istoriei și civilizației materiale și spirituale a po
poarelor, în transformarea revoluționară a societății ome
nești. Vor fi puse în lumină influența tot mai puternică 
pe care o exercită masele largi populare asupra evo
luției lumii contemporane, rolul lor hotărîtor în lupta îm
potriva vechii politici imperialiste de dominație, inechi
tate, forță și dictat, pentru instaurarea în viața inter
națională a unei politici noi de egalitate, colaborare și 
pace.

Pornind de la învățămintele pe care le oferă atît Isto
ria poporului nostru, cît și întreaga istorie universală, 
va fi relevat rolul de însemnătate istorică al formării 
națiunii șl a statului național pentru progresul general 
al societății. Se va arăta că națiunea, statul național 
vor continua să joace, o lungă perioadă de timp, un 
fol de mare importanță în societate, în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, că 
întărirea națiunii șl a statelor naționale independente 
constituie o necesitate legică, obiectivă, un factor 
primordial al făuririi cu succes a socialismului și co
munismului.

Academiile de științe vor organiza sesiuni, simpozi
oane, dezbateri științifice pe probleme fundamentale ale 
istoriei patriei; vor fi elaborate Tratatul de istorie a 
României și alte lucrări științifice care, în lumina orien

tărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire 
la valorificarea trecutului istoric, vor pune în evidență 
coordonatele fundamentale ale istoriei patriei, continuita
tea poporului român pe teritoriul unde s-a plămădit, fac
torii care au accelerat evoluția societății românești, ca 
și cei care au constituit o piedică în calea progresu
lui.

Vor fi înfățișate succesele de însemnătate Istorică ob
ținute în opera de edificare socialistă a țării, munca 
plină de abnegație pe care întregul nostru popor o des
fășoară sub conducerea partidului, a secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea con
tinuă a patriei, pentru afirmarea el tot mai puternică 
în viața economică și politică a lumii.

Vor fi continuate cercetările arheologice șl etnografice 
în vederea obținerii de noi mărturii cu privire la geneza, 
evoluția, organizarea și dezvoltarea primului stat centra
lizat dac; unitatea culturii materiale și spirituale a locui
torilor pe întreg teritoriul patriei; formarea poporului ro
mân și continuitatea sa neîntreruptă pe aceste meleaguri.

Uniunile de creație se vor preocupa de realizarea unor 
opere literare, muzicale, spectacole, filme, lucrări de artă 
plastică inspirate din lupta poporului român împotriva 
cotropitorilor străini, pentru păstrarea ființei naționale, 
pentru independență șl unitate națională, din mișcarea 
muncitorească, revoluționară, din lupta Partidului Comu
nist Român pentru răsturnarea vechil orînduiri șl edifi
carea noii societăți socialiste, din munca și viața con
structorilor socialismului.

Vor fi organizate acțiuni cultural-educative în scopul 
cunoașterii de către tînăra generație, de către toți cetă
țenii patriei a trecutului glorios de luptă al înaintașilor, 
a realizărilor epocale obținute de poporul nostru în toate 
domeniile construcției socialismului.

întreaga activitate cuitural-artistică consacrată oma
gierii împlinirii a 2050 de ani de la formarea primului stat 
dac centralizat șl independent se va integra în Festivalul 
național al educației și culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei" — cadrul cel mai larg de participare a maselor 
populare la dezvoltarea valorilor spirituale ale patriei, de 
afirmare a talentului, sensibilității și geniului creator al 
poporului nostru.

Presa, radiotelevlziunea vor publica șl transmite ma
teriale și programe despre semnificația evenimentului, 
vor înfățișa pe larg istoricele realizări obținute de oamenii 
muncii în procesul edificării noii orînduiri, militînd con
secvent pentru unirea eforturilor maselor largi populare 
în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

Aniversarea a 2050 de ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și Independent va constitui un nou prilej 
de Intensificare a educației patriotice, revoluționare a 
tineretului, a tuturor cetățenilor. Cinstind marile eveni
mente ale istoriei neamului nostru, pe marii noștri înain
tași și faptele lor de glorie, oamenii muncii din întreaga 
țară, fără deosebire de naționalitate, strins uniți în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vor acționa cu toată energia șl capacitatea 
lor de creație pentru a face din România o țară puternică 
și înfloritoare, pentru făurirea noii istorii a patriei, a 
istoriei sale socialiste și comuniste.

Piața Teatrului din municipiul 
Tîrgu MureșFoto : S. Cristian

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Tribuna TV : Sistemul democra

ției socialiste
10.20 Teatru TV : „Noapte de veghe"
11.15 File de istorie — Nicolae Bălcescu. 

„Ca flacăra arzînd..."
11 35 Telex
14^00 Fotbal : C. S. Tîrgovlște — A.S.A. 

Tg. Mureș. Campionatul național 
divizia A

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba germană
17,05 Publicitate
17.10 Atenție la... neatenție I
17.30 Din țările socialiste
17.40 „Cîntarea României" — Votăm cu 

țara !
17,55 Moștenire pentru viitor. „încă un 

imn ție, / țara mea mult dragă". 
Nicolae Bălcescu

18.40 „Trofeul Carpați" la handbal mas
culin : România — R.D.G. (repriza 
a II-a)

19.15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • în intîmpinarea ale

gerilor de Ta 20 noiembrie
19,50 Noi, femeile !
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Austerlitz". Producție a 
studiourilor franceze. Premieră TV

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.50 Agenda culturală a Capitalei
20.30 De dor, de frumos pe lume — cîn- 

tece populare interpretate de Sofia 
Vlcoveanca

20,45 Publicitate
20.50 Toamnă la Stoicăneștl
21,05 Telex
21.10 Bijuterii muzicale. Oaspeți pe sce

nele de concert bucureștene : 
Cvartetul „Orford" (Canada)

21.40 Mal aveți o întrebare 7 Viața ra
țională ■=» sănătate

ÎNTĂRIREA MUNCII COLECTIVE -
condiție a perfecționării activității
consiliilor și senatelor universitareCa organisme colective de gîndire și acțiune, menite nrin definiție să abordeze aspectele de fond ale în- vătămîntului, să intervină operativ și eficace în rezolvarea problemelor esențiale, acute, de ordin științific, educativ, economic, consiliile profesorale și senatele universitare înregistrează acum o activitate febrilă și amplă. Concomitent cu rezolvarea lucrărilor curente, se elaborează programe de perspectivă și se stabilesc obiective concrete de lucru, sînt analizate. prin prisma rezultatelor anului precedent, și. după caz. respinse sau generalizate procedee Si practici cu specific universitar, se fixează termene și responsabilități precise. Cum în componența acestor organisme sînt incluși aleșii tuturor categoriilor de cadre didactice și ai studenților, reprezentanți ai ministerelor și altor organe centrale, ai consiliilor populare municipale, specialiști din institute centrale de cercetare și proiectare etc., se poate afirma cu certitudine că acum, sub această formă de reprezentare larg democratică, se realizează o bază concretă, cuprinzătoare și eficientă de colaborare între învățămînt, producție și cercetare, cu sprijinul căreia pot fi realizate oricare dintre obiectivele planificate. Problema care se pune acum — și se pune de fiecare dată la începutul fiecărei noi etape de muncă universitară — este ca prin întreaga lor activitate consiliile și senatele universitare să răspundă pe deplin sarcinilor integrării învățămîntului cu cercetarea și pto- ducția, ale perfecționării școlii superioare în ansamblul său. Cum acționează în aceste direcții și ce probleme își pun consiliile și senatele

cu privire la perfecționarea propriei lor activități ?— îndeplinirea tuturor obiectivelor înscrise pe agenda lor ține de stilul de lucru al consiliilor și senatelor — ne spune prof. univ. dr. docent Dan Ghiocel, rectorul Institutului de construcții. Adică de ansamblul măsurilor astfel alese și aplicate incit îndeplinirea obiectivelor planificate să nu rămînă la stadiul de „problemă a consiliului sau senatu-
Experiențe 

șl preocupări 
Ia Institutul 

de construcțiilui", ci să constituie o statornică preocupare a tuturor celor vizați prin asemenea măsuri. Cu atît mai mult cu cît menirea acestor organisme nu este aceea de a aviza, ci de a interveni activ, programatic și cu o eficacitate maximă, spre a determina schimbări calitative in cuprinsul în- vătămîntului, prin întărirea exigentei. stimularea si valorificarea inițiativei și competentei fiecărui cadru didactic, student sau specialist al producției. De aceea hotărîtor pentru perfecționarea stilului de lucru al oricărui consiliu sau senat mi se pare a fi întărirea răspunderii colective și a celei personale. Explicația este simplă : axarea pe problemele de fond conferă, într-adevăr, activității senatelor și consiliilor o eficacitate sporită, dar asemenea probleme se regăsesc, în climatul integrării, cu cele ale unităților economi-
EROUL INIMII NOASTRELa 125 de ani de la moartea revoluționarului și cu un an înainte de a se împlini 130 de ani de la nașterea revoluției pașoptiste, televiziunea ne anunță un inspirat seria) de „Drumuri europene" pe urmele lui Nicolae Bălcescu. Este vorba deci despre o expediție care plecînd din punctul fix al eternei reîntoarceri, Băl- ceștii Vîlcii, ne va purta prin cîteva capitale europene de unde pentru noi niciodată nu se vor șterge urmele de aur ale trecerii nemuritorului erou. Autorul scenariului, Aristide Buhoiu, a mai întreprins asemenea pasionante expediții (Brâncuși, Arghezi — ș.ad, în cursul cărora ne dăm) seama că raza ochiului scormonitor al aparatului de filmat este tot atît de puternică (sau nu !) pe cît de autentică și de mare este pasiunea celui ce-1 mînu- iește.

De astă dată urmele a- cestui alt „Luceafăr" pe cerul brăzdat de multe furtuni al neamului românesc pornesc din pragul frumosului, dar, modestului conac al Zincăi
triot revoluționar le va jertfi pe altarul luptei pentru viitorul mai bun al casei întregului popor: este aceea o casă neobișnuit de vie în pereții căreia noi mai auzim

La televiziune, 
serialul „Drumuri europene": 

pe urmele lui Nicolae Bălcescu

Bălcescu, de acolo pe unde vor fi răsunat in acea epocă, premonitor, ecourile marelui imn — cintat la Rîmnicu Vîlcea — „Deșteaptă-te, române" ; din acea casă în care s-a născut cel ce va fi un „Meșter Manole" al statului național modern ; de la acea vatră a iubirilor dinții, filiale și frățești, pe care marele pa

și vom auzi întotdeauna plînsul unei mame al cărei fiu, aruncat între zidurile unei închisori mu- cezite, refuzase să semneze cererea de iertare către Vodă, fiindcă lui, simțindu-se liber să lupte, nici prin gînd nu-i trecea să „merite" cumva acea iertare cu prețul „liniștirii" și al renunțării la luptă.

Pe „drumurile" fără sfîrșit ale marelui luptător, drumuri ce pleacă din pragul casei din Băl- cești spre a ajunge, mereu și mereu, pe oriunde ar trece, în inima țării și a fiecăruia dintre noi, expediția amintită ne va oferi noi repere pe care le așteptăm in episoadele următoare. Destul să spunem că, deocamdată, am privit cîteva străzi și case pe unde va fi trecut înfriguratul căutător al pașilor pierduți ai altor mari eroi ai istoriei noastre : ne trebuie tot ceea ce avem fiindcă „niciodată o nație nu se poate mintui decît prin sine însăși", cum gindea și scria el, în vreme ce găsea efigia lui Mihal Viteazul în cabinetul de numismatică dintr-o Vienă ce dansa oarecum nepăsătoare în ritmul răsunătoarelor valsuri ale lui Johann Strauss...
M. COSTEA

ce și de cercetare. De unde rezultă că ele nu pot fi dezbătute și soluționate decît cu participarea tuturor reprezentanților întreprinderilor, ministerelor etc., aleși în consilii și senate. Din păcate, aceștia vin destul de rar la ședințele de lucru, invocînd, uneori pe bună dreotate. aspectele restrinse aduse în discuție, minore în raport cu preocupările lor. Desigur, spre a funcționa ireproșabil, consiliile și senatele trebuie să se concentreze pe problemele de esență. Dar tot atît de sigur este că asemenea probleme nu pot fi cunoscute și soluționate decît cu participarea tuturor. Viața însăși arată că, de fiecare dată cînd reprezentanții ministerelor, centralelor, în- treprinderilor economice cu care colaborăm sînt prezenți printre noi; soluțiile adoptate sînt superioare și optim aplicate.De fapt, problema stilului de lucru. în care tovarășul rector identifică factorul principal de perfecționare a activității consiliilor și senatelor. a primit la Institutul de construcții o soluție simplă și eficace. Pentru ca. bunăoară, fiecare aspect specific vieții universitare Bă intre în sfera de analiză a organismelor de conducere, fără ca acestea să-și diminueze timpul de lucru și eficacitatea deciziei, obișnuitele comisii pe probleme au fost alcătuite cu o participare tot atît de largă cît și a consiliilor și senatelor, cărora le prezintă studii și analize aprofundate însoțite de variantele celor mai bune soluții. In felul acesta, investigațiile devin mai sistematice, sporește caracterul concret al dezbaterilor. iar hotăririle finale reflectă mai bine preocupările arzătoare ale specialiștilor din învătămînt. cercetare. producție si. ca atare, ele vor fi puse mai repede în aplicare.Rămîne ca eforturile de perfecționare a stilului de lucru specific acestor organisme să fie stimulate din toate direcțiile. Scop în care membrii consiliilor si senatelor reclamă, pe bună dreptate.' întărirea deopotrivă a competentei si a răspunderii lor. așadar și obligația de a decide, potrivit exigentelor autoconducerii. în probleme „în care nu e vorba de principii. întrucît acestea sint riguros reglementate. ci de persoane, de oameni pe care nimeni altcineva nu-i cunoaște mai bine decît noi". Exemplificările sînt numeroase : hotăriri asupra reînmatriculărilor. a repetării anului de studiu, a prelungirii stagiului la doctorat etc., etc., deși intră firesc în competenta consiliilor și senatelor, nu o dată sînt complicate prin numeroase adrese primite sau expediate forului ierarhic. Pentru a nu mai aminti de faptul că uneori decizii adoptate corect de consilii și senate sînt contrazise de tot felul de „derogări" primite ierarhic și care nu întăresc în nici un fel conceptele de autoritate și exigență.Sînt doar cîteva argumente, din- tr-un sistem mult mai larg, care arată că sporirea calității școlii noastre superioare își află aici. în perfecționarea stilului de lucru al consiliilor și senatelor, un punct esențial de sprijin.
Mihal IORDANESCU

Expoziția deschisă zilele acestea în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România se înscrie în seria acelor manifestări culturale de amploare desfășurate la noi in acest an— ca și Festivalul balcanic al folclorului sau Festivalul european al prieteniei— ea este deci o expresie a promovării pe planul culturii a principiilor păcii și înțelegerii, cooperării și stimei reciproce, principii ce constituie puncte cardinale în politica internațională a României socialiste.Reunind lucrări de pictură și grafică ale unor artiști reprezentativi, de diferite virste și orientări stilistice din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. Turcia și. România, expoziția se constituie într-o veritabilă panoramă. pentru spațiul balcanic, a acestor două importante sectoare ale artei plastice. Plecînd de la ideea că trebuie puse în valoare și prezentate publicului acele experiențe ce au marcat în ultimele decenii arta țărilor respective, organizatorii au întreprins o selecție riguroasă a lucrărilor expuse. In individualitatea lucrărilor ce compun ansamblul calei- doscopic al expoziției se pot recunoaște bine atît tendințe și preferințe caracteristice și specifice artelor naționale și tradițiilor lor, cît și orientări ce au marcat profund în ultimele decenii demersurile plasti- cienilor de pe diferite meridiane. Ne referim, desigur. în principal, la acea emulație pe care a avut-o pe planul căutărilor accentuarea conștiinței faptului că fără o adincă și trainică legătură cu lumea înconjurătoare și problemele fundamentale ale existentei. rațiunea artei încetea

ză a exista. Iată de ce nu ne poate faoe decît plăcere faptul că în expoziția de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România se respiră acel aer dens de seriozitate și probitate artistică atît de caracteristic acelor manifestări expozitionale în fața cărora ai sentimentul unei efective și trainice conexiuni între direcțiile majore ale artei timpului

In grafică, Borislav Stoev (litografii) abordează o tematică inspirată din trecutul istoric, în timp ce To
dor Panaitov (în acvaforte) evocă în compoziții expresive episoade eroice ale luptei antifasciste.Bogată în lucrări de o excelentă calitate artistică este și secțiunea grecească, unde atrag atenția pînzele lui Georgias Bouzianis, 
Georgias Gounaropoulos.

cît și la graficieni preocuparea de a pune în acord tehnicile artistioe cu aspectele multiforme ale realității contemporane. Expresionismul cromatic ce caracterizează lucrările multor reprezentanți ai generației interbelice, care a suferit trauma profundă a războiului și a ocupației naziste. își găsește o prelungire firească în figurativul liric sau în abstracționis

este reprezentată In mare măsură de artiști născuți cu puțin înaintea celui de-al doilea război mondial sau imediat după. Mulți dintre ei au ajuns la deplina maturitate creatoare în ultimele două decenii și acest fapt contribuie, desigur. la realizarea unei imagini complexe asupra tendințelor ce animă actualmente arta turcă. Problema conținutului artei stă în
O inițiativă culturală de rezonanță

Expoziția „Balcanii — zonă a păcii 
și înțelegerii intre popoare 7

nostru și sfera umanului.Operelor prezente în acea parte a expoziției dedicată picturii bulgare le este caracteristică tocmai încercarea de a tălmăci sentimentul tonic al vieții, de a da o imagine convingătoare și pregnantă asupra realității. Svetlin Rusev. 
Naiden Petcov. Dimităr 
Cazacov au un gust comun pentru narațiune si pentru construcțiile solide ale formei. dublat uneori (Iordan 
Catamunski) de un acut simț al pitorescului și folcloricului. In timp ce loan 
Leviev se inspiră nemijlocit din aspectele vieții contemporane, cărora le dă o aură de legendă realizînd compoziții în care predomină efectele construcției grafice. Dmitar Buiucliischi pictează in culori calde forme geometrice puternic și divers ritmate.

Chatzikyriakos-Ghika, Spi
ros Vasiliou, artiști ce au avut o contribuție însemnată la înscrierea artei elene pe drumul fertil al căutării unor expresii care să dea glas frămîntărilor omului contemporan. Re- evaluînd scheme compoziționale cunoscute, reconsi- derînd creator propria tradiție a artei elene, mulți dintre pictorii greci se exprimă într-un limbaj suplu și modern. Impresionează compoziții precum Școala 
din Atena a lui Alexis 
Kontopoulos (care reinter- pretează celebra frescă omonimă a lui Rafael) sau 
In amintirea celor căzuti a lui Kypraios Vassilis. unde sugestiile sînt obținute cu o maximă economie de mijloace.In secțiunea iugoslavă predomină atît la pictori,

mul geometric al generațiilor mai tinere care caută noi procedee de punere în pagină a imaginilor în care prezenta omului este tutelară. Interesul pentru e- veniment, pentru cotidian este de altfel nota dominantă a căutărilor actuale ale artiștilor iugoslavi și ea este vizibilă în pînzele unor pictori precum Jor- 
danka Fatur, Milan Keseli. 
Risto Miakovski, Dusan 
Todorovici sau ale unor graficieni precum Tvetan 
Dimovski, Petar lakelici, 
Dobri Stoianovici. Nu lipsesc nici compozițiile cu un caracter simbolic subliniat de ordonarea în ansambluri determinate a maselor de culoare, precum în compozițiile Taniei Tar- 
novska și Tihomir-Tu(o 
Stotcici.Arta contemporană turcă

atenția tuturor, fie în cazul cînd limbajul figurativ este cel recuperat, prin re- interpretare, din experiența mișcărilor de avangardă deja tradiționalizate. fie în cazul cînd predomină experiența artei realiste. Un filon important, inspirat de folclor, propune o viziune naivă, dar nu lipsită de gravitate, asupra realității. Compozițiile multor pictori 
(Neset Gunal. Cihat Arai) au o dramaticitate izvorîtă din observarea atentă a contrastelor sociale. De o mare energie a liniei sînt și compozițiile simbolice ale lui Mustafa Aslier sau 
Mehmet Giileryz — un desenator de o mare forță expresivă.în acest prestigios cadru, pictura și grafica noastră se înscriu cu opere semnificative pentru orientarea

generală, pentru căutările creatoare ale artei noastre din acești ultimi ani. Alături de opere ale maeștrilor Cornelia Baba, Henry 
Catargi, Alexandru Ciucu- 
rencu. Aurel Ciupe, ale căror calități sînt bine cunoscute publicului nostru, au fost expuse lucrări semnate de Virgil Almăsanu. Con
stantin Blendea, Brăduț Co- 
valiu, Mihai Bondoc, Gri- 
gore Vasile, Viorel Mărgi
nean, Ion Pacea, Constan
tin Piliuță, Ion Sălisteanu, precum și de mai tinerii 
Zamfir Dumitrescu. Sem- 
proniu Iclozan. Grafică expun Gheorghe Ivancenco, 
Vasile Dobrian. Paul Erdbs și o întreagă generație de artiști aflâtă în plină epocă de maturitate a creației, precum Constantin Baciu, 
Ion Donca, Anton Perussi, 
Simona Runcan. Selecția românească ar fi putut fi, desigur, mai cuprinzătoare și mai elocventă în ilustrarea diversității căutărilor și gîndirii creatoare a personalităților reprezentate. Din lucrările expuse reiese însă clar că în dialogul ei cu realitatea arta noastră este alimentată de un flux de idei și sentimente izvo- rîte generos dintr-o deliberare temeinică asupra sensurilor și obiectivelor actului creației.Eveniment artistic remarcabil a! vieții culturale a Capitalei, expoziția „Balca
nii — zonă a păcii și înțe
legerii între popoare" ilustrează grăitor adevărul că în substanța sa intimă. în aspectele ei viabile, arta, prin limbajul ei specific, rămîne o punte importantă de legătură între spiritualități și popoare diferite, preocupate în egală măsură de destinele actuale ale umanității.

Grigore ARBORE

cinema
• Sonată pe malul lacului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30, Sufe
rințele tînărului Werther — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 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, FAVO
RIT — 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 — 9,13; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FESTI
VAL — 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;
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, LIRA 
— 15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Ținutul uitat de timp : GRI- 
VITA — 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.
• Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă — 9,45; 11,45, Cel mai 
bun om pe care-1 cunosc — 14, 
La dolce vita (ambele serii) —
16.15, Infidelele — 20,30 : CINEMA
TECA.
• Corsarul negru : BUZEȘTI — 
9; 12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului : FE
RENTARI - 15; 17,15; 19,30.
• Fădăduiala : 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 : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• A cincea pecete : VIITORUL — 
15; 17,30; 20.
• Chirurgii : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Tănase Scatiu : MUNCA — 9; 
12; 16; 19.
• Buzduganul cu trei peceți : 
COSMOS — 15,30; 19.
• Zina apelor — 9,30; 11,30; 13,30
Marele singuratic — 16; 18; 20 :
FLACĂRA.
• Bălul de simbătă seara : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30, (sala mică) : Acord — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(Ateneul Român) : Recital ex
traordinar THEO ADAM — bas, 
(R. D. Germană), Ia pian : RU
DOLF DUNKEL (Austria) — 20.
• Opera Română : Manon ■— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Conversație des
pre domnul von Goethe — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
Fata babei și fata moșneagului
— 17.
• Circul București : Super cire
— 19,30.
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încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
pentru colaborare economică, industrială și tehnică

Cro 1 zilei

dintre România si R. f. Germania»Marți s-a încheiat la București cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborare economică, industrială și tehnică dintre România și R. F. Germania. Delegația română a fost condusă de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in comisie, iar delegația Republicii Federale Germania, de Martin Griiner, secretar de stat parlamentar, președintele părții vest-germane în comisie.Cu prilejul convorbirilor, cele două părți au subliniat cu satisfacție dezvoltarea continuă a colaborării economice, industriale și tehnice bilaterale și în terțe țări dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, concretizată prin finalizarea unor acțiuni de cooperare, îndeosebi în domeniul construcțiilor de mașini, industriei electro-

tehnice, siderurgiei, industriei chimice și petrochimice. A fost evidențiată evoluția continuu ascendentă a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania. Totodată, au fost stabilite noi măsuri în vederea dezvoltării cooperării industriale și tehnice și a lărgirii schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, în lumina dialogului la nivel înalt dintre președintele Republicii Socialiste România și cancelarul R. F. Germania.Cu prilejul sesiunii au fost discutate și alte probleme de interes comun ale dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări.La încheierea sesiunii, președinții celor două părți în comisie au semnat un protocol. (Agerpres)

delegația militară de generăTtil-lo- Aly Fahmy, șe-Marți dimineața, egipteană, condusă cotenent Mohamed . . .ful Marelui Stat Major al Forțelor armate ale Republicii Arabe Egipt, care a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit Capitala.In timpul șederii in țara noastră, delegația militară egipteană a fost primită de generalul-colonel Ion Co- man, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a vizitat obiective industriale și social- culturale, unități și instituții de învățămînt.
★Marți la amiază a sosit în o delegație a Ministerului tului din Irak, condusă de Kerim Mahmoud Hussain, ministru pentru problemele tineretului, președintele Uniunii Generale a Tineretului Irakian, care va . efectua o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C. La aeroport, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Ion- Traian Ștefănescu, prim-secretar al

militare
Capitală Tinere-

C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, de cadre ale Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Național pentru’ Educație Fizică și Sport.In aceeași zi au început convorbirile la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. Desfășurate în- tr-o atmosferă prietenească, cordială, convorbirile au prilejuit un fructuos schimb de opinii și informații cu privire la preocupările actuale ale tineretului din cele două țări.A fost prezent Abdullah Suleiman Al-Khidair, ambasadorul Irakului la București.
★Cu prilejul aniversării Dinastiei belgiene, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Belgiei In România, Paul Taverniers, a oferit, marți, o recepție.Au participat Ion Cosma, ministrul turismului, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului. Bujor Almășan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și

Cooperării Economice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani de la nașterea poetului Ady Endre, ambasadorul R.P. Ungare la București, Gyorgy Biczd, a oferit, marți seară, în saloanele ambasadei, un cocteil. Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai conducerii Uniunii scriitorilor, oameni de cultură și artă, ziariști. *Noul ambasador al Australiei în țara noastră, B. G. Dexter, a marți, o coroană de flori la mentul eroilor luptei pentru tatea poporului și a patriei, socialism.

depus, Monu- liber- pentru(Agerpres)

R. D. GERMANA

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT vremea
HANDBAL FOTBAL <

La Baia Mare au început întrecerile 
pentru „Trofeul Carpați"Baia Mare, unul dintre orașele în care handbalul se bucură de multă popularitate, găzduiește, pentru a doua oară la rînd, întrecerile pentru „Trofeul Carpați", turneu inter-țări cu renume european.La cea de-a XVII-a ediție a turneului iau parte echipele României, R.D. Germane, Danemarcei, Bulgariei (grupa I), U.R.S.S., Ungariei.Spaniei, precum și formația secundă a României (grupa aIeri, echipa noastră a întîlnit-o pe cea a care a învins-o cu După cum arată și handbaliștii români au jucat relativ bine și destul de eficient în fazele de atac, in special pe partea dreaptă, de unde „stîngacii" Cezar Drăgănița, Mircea Grabovschi și Mihai Miro- niuc au și înscris multe goluri spectaculoase. în schimb, în situațiile de apărare, formația noastră (antrenori Nicolae Nedef și Cornel Oțelea) a manifestat superficialitate, primind un număr nepermis de mare de goluri. Presupunem că, mai departe, la

Il-a). reprezentativă Bulgariei pe 27—21 (17—9).acest scor,

derbiul seriei I, România — R. D. Germană, care se va disputa astăzi, precum și la meciul de mîine, România — Danemarca, antrenorii și handbaliștii echipei noastre vor pregăti temeinic și sistemul defensiv, iar fazele de apărare vor fi jucate precis și ferm.Ambele meciuri care au avut loc ieri în grupa a Il-a s-au încheiat cu scoruri mai puțin așteptate : formația secundă a României s-a comportat destul de bine în fața echipei reprezentative a U.R.S.S., de care a fost întrecută la o diferență de două goluri (15—17, la pauză 7—7); apoi, echipa Spaniei și cea a Ungariei au terminat la egalitate (25—25) o partidă cu joc deschis, care a publicului băimărean.în ultimul meci al serii : Germană — Danemarca: (12-11).Astăzi de la ora 15,30 au loctoarele partide : Danemarca — Bulgaria ; România (B) — Ungaria ; România — R. D. Germană și U.R.S.S. — Spania.

plăcut
urmă-

BASCHET

Rapid București -în sala Giuleștl din Capitală se va disputa astăzi primul meci dintre echipa Rapid București și formația cehoslovacă Slovan Bratislava, con- tind pentru competiția feminină de
Slovan Bratislavabaschet „Cupa Liliana Ronchetti". Partida va incepe la ora 18,00.Tot astăzi, echipa masculină Steaua București va debuta în „Cupa Cupelor" la baschet, jucînd lă Sofia cu i formația locală Șpartak-Levski. ,...

Producția fizică
(Urmare din pag. I)tegral restanțele. Cu desăvîrșire să se pună capăt goanei după realizări valorice globale, in sine, care a devenit o adevărată obsesie pentru unele conduceri de întreprinderi. Cerința este cu atît mai stringentă dacă avem in vedere că, nu de puține ori, pentru realizarea cu orice preț a producției globale se recurge la adevărate exhibiții contabile, umflindu-se artificial producția neterminată, circulația pieselor și sub- ansamblelor de la o Întreprindere la alta, însoțită de raporturile globale de rigoare ; sau se „sacrifică" unele sortimente de valoare mai mică, dindu-se prioritate absolută celor de valoare mare. în acest sens, secretarul general al partidului critica, recent, . la Conferința extraordinară a organizației municipale de partid București, practica unor producători de utilaje tehnologice de a realiza ’••nășiri globale la tonaj, fără să asi- : livrarea unor utilaje de care <* .e condiționată punerea în funcțiune a unor instalații și complexe industriale foarte mari. „Nu numai tonajul trebuie urmărit — preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu — ci realizarea întregii producții, in raport cu contractele, cu graficele de montaj. Numai dacă toate utilajele sint livrate Ia timp putem considera planul îndeplinit in bune condiții".

Rigorile cooperării inter- 
uzinale și ale disciplinei de 
plan exigență și răspundere,la recentele conferințe extraordinare ale organizațiilor județene de partid s-au analizat neajunsurile e- xistente în realizarea planului producției fizice, cauzele lor, stabilin- du-se măsurile ce se impun pentru recuperarea grabnică a restanțelor. Sintetizind cauzele răminerilor in urmă la citeva din produsele amintite — îndeosebi la autocamioane, tractoare, excavatoare — ele vizează, in principal, golurile în aprovizionare și deficiențele ce se fac simțite în cooperarea interuzinală. A fost

• „ELIXIR" PENTRU 
SPORIREA RECOLTE
LOR. Specialistul american Stanley Ries, de la Universitatea statului Michigan, a anunțat că a obținut o substanță capabilă să determine sporirea diferitelor recolte în proporții considerabile. Denumită „triacontanol", substanța respectivă este un alcool de origine vegetală. în primul an de experimente, pe o serie de loturi din Michigan asupra a 10 culturi agricole diferite, au fost realizate, intre altele, următoarele sporuri procentuale fată de recoltele normale : la griu. — 8. fasole — 10. roșii — 30, sparanghel — pînă la 63. Oamenii de știință consideră că noua substanță influențează metabolismul plantelor intr-un mod care nu a fost încă deplin elucidat.

Astăzi, în campionatul diviziei Adiviziei A la fotbal se etapa a Xll-a în ca- vor disputa următoa- Sportul studențesc —Campionatul reia astăzi cu drul căreia se rele partide : Jiul (stadionul Republicii) ; Dinamo— F.C.M. Reșița (stadionul Dinamo) ; Politehnica Iași — S.C. Bacău ; Universitatea Craiova — Olimpia ; U.T.A.— F.C Bihor; C.S. Tîrgoviște — A.S.A.;

F.C. Argeș — F.C. Constanta ; Politehnica Timișoara — Petrolul ; Cor- vinul — Steaua. Toate meciurile vor începe la ora 14.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate jocurile etapei. Transmisia se va efectua pe programul I, cu începere de la ora 13,45.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Las Vegas (Nevada) au început întrecerile turneului internațional pentru „Cupa Challenge-W.C,T.“, la care participă opt dintre cei mai buni tenismani din lume, printre care și jucătorul român Ilie Năstase, deținătorul trofeului.In prima partidă susținută, Ilie Năstase l-a învins break"). 5—6, 6—4 pe .... _________tas Gerulaitis. Intr-un alt meci, americanul Jimmy Connors a dispus cu 6—2. 6—1 de australianul John Alexander.Iată componenta celor două grupe preliminare : Grupa A : Jimmy Connors (S.U.A.), Dick Stockton (S.U.A*). Ken Rosewall (Australia). John Alexander (Australia) ; grupa B : Ilie Năstase (România), Vitas Gerulaitis (S.U.A.), Rod Laver (Australia) și Roscoe Tanner (S.U.A.).• între 21 și 27 noiembrie se vor desfășura pe patinoarul „23 August" din Capitală întrecerile competitivi internaționale de hochei pe gheață pentru echipe de juniori „Cupa Prietenia".Cele opt formații participante au fost repartizate în două grupe preliminare, după cum ufmgază : grupa A : Cehoslovacia. ' IV» $ Jjjană, Bulgari®. România (B) * * B :

cu 6—5 („tie- americanul Vi-

realizată integralsuficient ca unele întreprinderi furnizoare de piese pentru tractoare să încalce disciplina de plan în domeniul producției fizice și să nu livreze la timp piesele întreprinderilor de specialitate pentru ca, pe ansamblu, să apară restanțe de citeva sute de tractoare. Este un fapt în plus, care demonstrează, încă o dată, importanța capitală pe care o au realizarea integrală a producției fizice în fiecare întreprindere, onorarea la timp a tuturor obligațiilor contractuale. In economia noastră, disciplina de plan este lege pentru fiecare colectiv de întreprindere. Iar, potrivit legii, planul se poate considera îndeplinit numai și numai atunci cind sarcinile la fiecare sortiment din structura sa au fost realizate integral, în cantitățile fizice și la nivelul calitativ prevăzut. Acest lucru trebuie bine înțeles de fiecare muncitor, inginer și tehnician, de fiecare cadru de conducere din întreprinderi, centrale și ministere.
Un nu categoric atitudi

nilor de automulțumire ! In fața exigențelor mereu sporite ăle economiei sînt cu totul inadmisibile, intolerabile atitudinile de automul- țuniire manifestate în unele unități „la umbra" realizărilor globale. Și a- semenea atitudini trebuie combătute prompt, cu toată fermitatea 1 Este necesar ca în fiecare întreprindere să se acționeze în mod hotărît pentru realizarea unor cantități tot mai mari de produse necesare econmniei naționale, aprovi-

zioaării pieței interne și exportului. In unitățile cu rezultate pozitive pînă acum pot fi obținute în continuare depășiri și mai substanțiale, iar în cele care au înregistrat minusuri să se facă totul pentru diminuarea și lichidarea lor neîntîrziată. Nici un om al muncii, nici un colectiv de întreprindere nu poate aștepta resemnat sfirșitul anului 1 Fiecare din zilele care au mai rămas din acest an este deosebit de prețioasă în bătălia pentru recuperarea restanțelor la producția fizică.Iată de ce nu există în momentul de față sarcină mai importantă pentru organizațiile județene de partid, pentru ministere, centrale și întreprinderi decît aceea de a asigura toate condițiile pentru desfășurarea in cele mai bune condiții a producției. Și pentru aceasta se cer organizare riguroasă, disciplină, ordine, bună aprovizionare tehnico-materia- lă, asistență tehnică competentă, astfel ca fiecărui minut, fiecărei zile să i se smulgă întreaga încărcătură de. randament productiv. Prezenți în aceste zile în întreprinderi, specialiștii din centrale și ministere, activiștii de partid au datoria de mare răspundere de a sprijini efectiv și operativ consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid în soluționarea tuturor problemelor de care depind lichidarea restanțelor și realizarea integrală a planului la fiecare produs. Zilnic să se urmărească modul în care se îndeplinește planul Ia producția fizică și la export, luîn- du-se măsuri imediate pentru lichidarea oricăror neajunsuri, pentru recuperarea răminerilor în urmă.

U.R.S.S., Polonia, Ungaria și România.• Au luat sfîrșit reuniunile turneului internațional de box „Memorialul Feliks Sztamm", care au avut loc la Varșovia. Iată rezultatele unor meciuri finale : H. Srednicky (Polonia) b.p. S. Orban (Ungaria) ; M. Masier (Polonia) b.p. D. Torosian (U.R.S.S.) ; VI. Sorokin (U.R.S.S.) b.p. B. Gajda (Polonia) ; R. Leonard (S.U.A.) b.p. J. Rybicky (Polonia) ; C. Cabuto. (U- ganda) b.p. A Kozlik (Polonia) ; T. Kacar (Iugoslavia) b.p. J. Odjambo (Uganda) ; Ev. Gorșkov (U.R.S.S.) b.ab. pe J. Skczek (Polonia).• Sîmbătă și duminică vor avea loc în orașul cehoslovac Olomouc întrecerile turneului final al „Cupei campionilor europeni" la popice. La întreceri participă și echipele Voința Tg. Mureș (feminin) și Constructorul Galați (masculin), deținătoarea trofeului.• TOKIO 15 (Agerpres). — în orașul japonez Osaka s-au marți întrecerile competiției internaționale feminine de volei pentru „Cupa Mondială". Iată rezultatele înregistrate în ultima zi : Japonia — Coreea de sud 3—1 ; R. P. Chineză — Cuba 3—2 : Peru — S.U.A. 3—2 ; Ungaria — U.R.S.S. 3—1.Clasamentul final : 1. Japonia — 6 puncte ; 2. Cuba — 43. Coreea de sud — 44. R. P. Chineză — 45. Peru : 6. Ungaria ;U.R.S.S.• Continuîndu-și turneul în Franța, echipa de rugbi a Noii Zeelande a jucat marți la Angouleme cu o reprezentativă regională. Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 30—3> (8—3). Sîmbătă la Paris, echipa Noii Zeelande va întîlni selecționata Franței.

Ieri In țară î Vremea s-a menținut 
frumoasă șl caldă în estul șl sudul țării, 
unde cerul a fost variabil, dar a fost 
răcoroasă în rest. In Banat, Crișana. 
Maramureș șl nordul Transilvaniei ce
rul a prezentat înnorărf accentuate șl 
pe alocuri a plouat. Izolat ploile au 
avut și caracter de ayerse. în masivul 
Rodnei și Munții Apuseni a nins. Vîn- 
tul a suflat moderat, cu intensificări lo
cale în Crișana, sudul Transilvaniei, 
centrul și sudul Moldove! și în Dobro- 
gea cu viteze pînă la 45—50 km pe oră, 
iar la munte pînă la 80—100 km pe oră. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 6 grade la Turda și 22 
grade la Călărași. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat moderat. Tempe
ratura maximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 noiembrie : In țară : Vremea 
se va răci ușor în jumătatea de nord 
a țării, dar va fl relativ caldă în sud. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi lo
cale, mai ales în nordul și estul țării. 
Vint moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade, local mai 
ridicate în sud. La munte va ninge. . 
în București : Vreme relativ caldă. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

A doua 
tragere specială 
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„TIME"

Dispeceratul public al „Scînteii". Tinînd seama de importanța 
deosebita pe care o are fiecare zi pentru realizarea integrală a planului 
la producția fizicâ, la fiecare produs și sortiment, „Scintela" iși propune 
să urmărească sistematic acțiunile concrete întreprinse în întreprinderi și 
problemele pentru a căror soluționare este necesară intervenția centralelor 
și ministerelor. Invităm, in acest sens, muncitorii, inginerii, tehnicienii, ca
drele de conducere, activiștii de partid să ne prezinte detaliat și docu
mentat EXPERIENȚELE POZITIVE ACUMULATE ÎN ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI LA PRODUCȚIA FIZICA și, de asemenea, să ne sesizeze operativ nea
junsurile existente in întreprinderi șl în relațiile de cooperare interuzinală, 
pentru a contribui — prin intermediul rubricii noastre: „Dispeceratul public 
al «Scînteii»" — la mobilizarea tuturor factorilor de răspundere pentru lichi
darea lor, în așa fel incit, la sfirșitul anului, toate colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile industriale să poată raporta cu mîndrie înfăp
tuirea întocmai a pianului anual la producția fizică.

Prof. Riesa afirmat că triaconta- nolul este mai eficient decît în- grășămintele pe bază de fosfați sau azotați. Pină acum, triacon- tanoiul a fost obținut din mere, morcovi, salată verde și cartofi. El se dovedește eficient mai ales în tratarea culturilor legumicole. Prof. Ries consideră că mai sînt necesare muite experimente înainte de a se trece la folosirea substanței pe scară largă in agricultură, nefiind exclusă nici posibilitate î ca, în condiții diferite de cele de pe loturile experimentale din Michigan, tria- contanolul să se dovedească ineficient.
• HARTĂ A POLUĂRII 

SONORE. Specialiștii din Tbilisi au elaborat o hartă a poluării sonore a orașului. Ea va fi utilizată în cadrul lucră

rilor de proiectare a reconstrucției capitalei R. S. S. Gruzine. Astfel, au fost deja inițiate măsuri pentru mutarea unor întreprinderi în afara orașului, crein- du-se o platformă industrială specială. în centrul orașului se iau măsuri pentru reducerea traficului auto, se construiesc drumuri și parcaje subterane, precum și șosele inelare pentru devierea transportului în tranzit, în întreprinderile care nu pot fi scoase din incinta localității vor fi luate măsuri organizatorice interne pentru reducerea gradului de poluare sonoră.
• RECESIUNEA Șl 

SINUCIDERILE. Recesiunea economică din ultimii ani contribuie în mare măsură la creș-

Administrația de Stat Pronosport organizează noiembrie 1977 a doua specială LOTO-2.Se acordă ca premii autoturis- ~ . ------ .... gȘiR. P. Ungară, precum și premii în bani de valoare fixă (25 000, ...10' OOQ „Țai.;ețp) și variabil^, ,,La - . cele. 3 faze ale tragerii se eiec- tueaâă 5 'extrageri in loc de 3 ; vor fi extrase 20 de numere în loc de 12 șț se atribuie; 15 categorii de cîștiguri în loc de 6 ca la tragerile obișnuite Loto-2.Premiile suplimentare acordate la faza a Il-a se suportă din fond special.Participarea se face cu bilete de 10 și 15 lei varianta simplă, achitată fie integral, fie în proporție de 25 la sută.de 15 lei participă la5 extrageri.Vînzarea biletelor:bătă 19 noiembrie a.c.

Loto- la 20 tragereme „Dacia 1300“ și ,.Skoda100“, excursii în U.R.S.S.

Variantele toate celepînă sim-

m

• 40 la sută din cei 6 milioane de șomeri din țările Pieței comune 
sînt tineri sub 25 de ani • „O societate care nu poate da de 

lucru tinerilor săi este o societate condamnată"lucru tinerilor sâi este oEditorul revistei americane „Time“ a găsit necesar să-și prefațeze, după cum urmează, ampla anchetă întreprinsă de corespondenții săi în Europa occidentală : „Corespondenții 
din Europa ai revistei -Time», care 
informează in această săptămână 
despre tineretul înstrăinat al dece
niului nostru, au răit o experiență 
tristă, Vizitind universități, școli se
cundare, oficii de plasare a brațelor 
de muncă sau cămine pentru tineri 
din întreaga Europă occidentală, ei 
au descoperit o generație rătăcită, 
confuză, tulburată, indusă in eroare 
din cauza lipsei de șanse in viață. 
Față de tinerii din deceniul trecut, 
cei de astăzi par cel mai adesea 
cuprinși de disperare. Coresponden
tul de la Bonn a fost impresionat de 
tinerii care nu din vina lor sînt 
prinși intr-un complex de greutăți. 
Din Paris, corespondentul nostru 
arată că, deși tinerii vorbesc aceeași 
limbă, tonul vocii lor variază : tine
rii francezi sint nemulțumiți, ita
lienii amărîți, vest-germanii șocați 
de griji, iar englezii consternați că 
standardul lor de viață scade con
tinuu de cițiva ani“. Iată și rezultateleIn scrie rațiiobțină atît de puțin ca aceea ce cuprinde azi pe tinerii între 15 și 25 de

anchetei.istoria Europei occidentale — revista — au fost puține gene- care să spere atît de mult și să

ani. Chiar înainte ca ei să fi ieșit din scutece, societatea părea că le va asigura un destin fericit. „Tinerii au crescut și au crezut că intr-o economie dezvoltată totul va fi posibil — a spus premierul belgian Leo Tinde- mans. Acum, dacă a venit recesiunea, tinerii se simt frustrați".Stagnarea căre a început din anii 1973—1974 este unul din factorii de bază ai acestui pesimism. Tinerii par resemnați, fataliști. Sînt demoralizați de lipsa de perspectivă în găsirea u- nui loc de muncă. Numai în cele nouă țări din Piața comună, tinerii sub 25 de ani reprezintă 40 la sută din numărul de 6 milioane de șomeri. Dacă acest grup va trebui să aibă un nume, atunci acesta ar fi de rația exclusă", timp vor răbda ușă ?Șomajul este petenie pentru tea, în prezent mai rea decît postbelică. Și, pe deasupra, mai există și cîteva milioane de imigranți. Guvernele și cei răspunzători de problemele sociale sînt în mod vizibil îngrijorați de repercusiunile politice și sociale. Consumul de droguri este în continuă creștere. Pentru lipsa de locuri de muncă, pentru sistemul de educație neadecvat, pentru orașele supraaglomerate și poluate, pen-

____  __ _ ____ „gene- Intrebarea este : cît ei să stea liniștiți lao preocupare de că- toți. Cu toate aces- starea șomajului este oricînd în perioada

DE PRETUTINDENIterea cazurilor de sinucidere în rindul elvețienilor — apreciază prof. H. Hartmann, directorul Institutului de medicină legală de pe lîngă Universitatea din Zurich. Statisticile anului 1975 au pus pentru prima dată in evidență faptul că in Elveția numărul sinuciderilor l-a depășit pe cel al accidentelor mortale de circulație, iar cifrele de anul trecut, cînd s-au înregistrat 1 400 de sinucideri, constituie o nouă confirmare în acest sens. De la începutul acestui secol se constată o creștere a numărului femeilor care recurg la acest gest disperat în 1900. din 8 sinucigași șapte erau bărbați, iar în prezent raportul- este de 1 față de 2.5 in rindul femeilor.

• NOI VEȘTI DESPRE 
FARAONI. In regiunea piramidelor de la Giseh, Ia o distantă de numai 5 kilometri sud de a treia piramidă a lui Khefren, au fost descoperite mormintele unor faraoni datind din cea de a 26-a dinastie egipteană și de ia începutul epocii romane. Descoperirea a fost făcută in cursul lucrărilor de construcție a unor noi hoteluri. Fiind de o mare importanță pentru arheologia e- gipteanâ, s-a hotărit sistarea lucrărilor de construcție. Potrivit cotidianului „Al Ahram", care transmite știrea, au fost scoase la lumină diferite obiecte antice prețioase. Cercetările continuă

Noi procedee de valorificare 
a resurselor deIn R. D. Germană se extrag anual, din 36 de exploatări Ia su* prafață, 3 milioane de tone de argile ignifuge și ceramice, caolin, nisipuri de sticlă și cuarț. Cea mai mare parte a acestor materii prime silicoase sînt folosite la producția semifabricatelor — aproximativ 70 la sută din producția industriei și ceramicii .— care au o deosebită importanță în construcții, electrotehnică și electronică, metalurgie și industria chimică. Pornind de la cerințele crescînde ale economiei naționale, actualul plan cincinal prevede dezvoltarea producției industriei sticlei și ceramicii, care, după o creștere cu 51 la sută în cincinalul precedent, urmează să sporească cu 80 la sută în perioada 1976—1980. In acest sens sînt prevăzute construirea unor noi unități industriale, precum și modernizarea celor existente.Pentru îndeplinirea acestor obiective, o atenție deosebită se acordă valorificării superioare a resurselor de materii prime autohtone. întru- cît zăcămintele de nisipuri de sticlă

materii primecu calități superioare sint în bună parte R.D.G. deu de calitate fost inițiate măsuri tehnico-științi- fice pentțu extinderea folosirii in uzinele ceramice a caolinului plastic. Din 1976, de la exploatarea carboniferă la suprafață din Profen- Siid se recuperează anual 140 000 de tone de argilă, considerată pînă a- tunci steril neutilizabil. Argila de aici a devenit o prețioasă materie primă pentru ceramica industrială și sanitară. La combinatul de porțelanuri din Kahia se află în construcție o instalație pentru a obține concentrate de feldspat. Indispensabil pentru industria sticlei și ceramicii, acest material era pînă acum procurat exclusiv din import.Paralel cu lărgirea bazei de materii prime silicoase, se desfășoară și o amplă acțiune de colectare a sticlei vechi și a deșeurilor de materiale de construcție ignifuge, care sînt introduse in circuitul productiv. (C. Varvara).

epuizate, cercetătorii din au elaborat un nou proce- înnobilare a nisipurilor de inferioară. Totodată, au

R. P. UNGARA

Masuri de conservare a mediului 
ambiantPrin plantarea de vii și perdele de păduri, 400 000 de hectare de teren au fost redate agriculturii în regiunea cuprinsă între apele Tisei și Dunării, unde existau întinse suprafețe de nisipuri mișcătoare. O a- tentie sporită se acordă conservării mediului ambiant, prin măsuri de prevenire a degradării valorilor lumii vegetale și animale, ca urmare a dezvoltării industriei, urbanizării. amplificării căilor de transport etc. în vederea conservării valorilor geologice, hidrologice, botanice, zoologice și istorice, a fost întocmit un program, potrivit căruia pînă în anul 1990 vor fi puse sub protecție — prin amenajarea de parcuri naționale șl rezervații — 500 000 ha, ceea ce reprezintă 5 la sută din suprafața întregii țări.Ca urmare a eforturilor depuse pînă acum. 50 la sută din prevede-

R. P. MONGOLĂ

rile programului au și fost înfăptuite. Astfel, pe o suprafață de 250 000 ha au fost amenajate „parcurile naționale" Hortobâgy (estul țării), Kiskunsăg (centru) și Pusztaszer (sudul pustei), care conservă nu numai frumusețile caracteristice regiunilor respective, ci și tradițiile existente în modul de viață al localnicilor, căci, după opinia specialiștilor maghiari, în momentul în care o zonă este pusă sub protecție sau transformată în parc național ori rezervație, principala sarcină este conservarea tuturor valorilor amintite — geologice, botanice, istorice ș.a.m.d.în următorii 13 ani, în Ungaria se vor crea două noi „parcuri naționale". Pe linia înfăptuirii programului amintit, din cele 150 de peisaje de importanță națională, înregistrate ca atare, 100 au fost puse sub protecție specială. (G. Bondoc).
Pionierat agricol la BornuurLa aproximativ 100 nord de Ulan Bator, în așa-numitei „zone verzi", căreia îi revine sarcina aprovizionării capitalei mongole cu produse agroali- mentare. se află așezarea Bornuur. Aici funcționează o întreprindere agricolă de stat, considerată de specialiști tipicș pentru noua orientare ' în dezvoltarea acestei importante ramuri a economiei țării.Pe podișul mongpl, agricultura Și creșterea vitelor in grajduri nu au tradiție. Caiacteristică este întreținerea. în decursul întregului an, pe pășuni a unor mari cirezi de animale. Odată însă cu dezvoltarea e- conomică a țării, cu apariția unor mari orașe și centre industriale, s-a ivit necesitatea de a folosi metode noi în agricultură.Inițiatoarea unor asemenea metode este întreprinderea agricolă de stat din Bornuur. Pe lîngă ea produce și aprovizionează tala cu lapte, cartofi, morcovi,

km spre limitele

carne, capi- varză

tru viața lor otrăvită, tinerii nuiesc întregul sistem politic.în Franța, tineretul constituie 42,3 la sută din cei peste un milion de șomeri ai țării. în ultimii ani de școală sau de ucenicie, tinerii sînt cuprinși de pesimism. Lor li s-a spus că vor deveni maturi abia atunci cînd vor munci. Iar cînd văd că nu au posibilitatea să muncească, ei se simt respinși. Profesorul de economie Jean-Louis Missika, de la Universitatea din Paris, înțelege nemulțumirea și confuzia lor. „O societate care nu poate da de lucru tinerilor săi — a spus el — este o societate condamnata".în Germania occidentală, potrivit propriilor lor declarații, tinerii se simt adine nefericiți, poate chiar mai mult decît în alte țări vest-eu- ropene. Explicația ? Ca cetățeni ai unei țări cu cea mai puternică economie din Europa occidentală, tinerii vest-germani așteptau mult mai multe. Acum ei iși manifestă amărăciunea și deziluzia și nimeni nu-i poate contrazice. în fapt, chiar și excluzînd miile de tineri care se vin- tură prin universități fără să-și treacă examenele, numărul total al tinerilor sub 25 de ani care nu au de lucru este de 400 000. Un sociolog ne-a declarat : „Tinerii care vin la noi suferă de nesiguranța zilei de mîine. Ei sînt izolați, lipsiți de prieteni. Sînt incapabili să te privească în ochi". Și cu cît situația se prelungește, cu atît ea se înrăutățește.în Italia, nemulțumirile tinerilor sint în creștere. Din cei 1,6 milioane șomeri, un milion sînt tineri. Lor li se adaugă încă un milion de student! care gîndesc ca Betta d’Agos-
• PRISME ÎMPOTRI

VA ACCIDENTELOR DE 
CIRCULAȚIE. Pe șoselele din Ungaria se instalează în prezent prisme de avertizare a animalelor sălbatice, pentru a se micșora numărul accidentelor de circulație provocate de acestea. Prismele sînt astfel plasate, îneît razele de lumină ale farurilor să fie reflectate spre pădurile sau terenurile aflate de-a lungul șoselelor. In acest mod, lumina reflectată avertizează animalele care s-ar îndrepta spre pistele de asfalt.

• CEL MAI MARE TU
NEL MONTAN RUTIER 
EUROPEAN. în apropierea orașului austriac Innsbruck a

și alte legume. Anul acesta, întreprinderea a obținut o recoltă bogată de legume, ceea ce, ținîndu-se seama de condițiile locale de climă și sol, reprezintă un succes de seamă. Rezultatele acestea au fost posibile datorită folosirii semințelor selecționate, a unei agrotehnici a- vansate, precum și> frigării unor suprafețe-. Bornuur joacă' Și rol de școală aici au sosit lucrători din alte unități agricpje; CMj?„îsi-insușesc notte'-■' metode agrozootehnice.In cursul actualului cincinal, întreprinderea agricolă de stat din Bornuur urmează să facă alți pași în dezvoltarea sa : se vor construi noi unități de producție, Instituții cultural-sociale, un atelier modern pentru repararea mașinilor agricole etc.Odată cu dezvoltarea întreprinderii, va crește și aportul el la îmbunătățirea continuă a aprovizionării capitalei. (G. Dascălu).

y.j'

I

învi- tino, student Universitatea din Roma : „Chiar dacă termin ori nu facultatea, situația este aceeași : nu există nici o șansă să găsești de lucru."Despre tinerii din Marea Britanic, cercetătorul Robert Worcester spune: “ ..................................... Sînt„Copiii se simt înstrăinați. 231 400 șomeri tineri in Anglia".In Berlinul occidental, 11 la din cei 33 000 șomeri ai orașului absolvenți de universități, cu diplome în buzunar.Actuala generație este adine nemulțumită de societatea care pare să-i excludă. La multele lor probleme și la multiplele lor întrebări, societatea nu poate da răspuns. Situația lor explică multe fenomene, chiar și lipsa de dorință a multora de a-și întemeia un cămin. „Dacă stai să te gîndești bine, trebuie să admiți că nu este cazul să aduci pe lume un copil într-o societate în care tu însuți întîmpini așa de mari dificultăți" — a declarat Yves Su- chon, chitarist ambulant din Paris.Corespondenții revistei „Time" au stat de vortță cu Clara Mitchell, elevă la colegiul Camden, din Londra, cu studenta Daniele Viri, din Roma, cu studenta Chrisanthi Deli- yanni, de la Politehnica din Atena, precum și cu alți tineri din diverse țări ale Europei occidentale. Convingerile lor sînt diferite, soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor apar asemănătoare. „Sistemul este alienat — spune Luisa Guarneri, absolventă a Universității din Roma. Ca să soluționăm problemele noastre, inclusiv problema șomajului, trebuie să schimbăm sistemul".

sută sînt

fost străpuns un tunel montan care, după terminarea construcției sale, în 1979, va asigura legătura directă dintre landurile austriece Tirol și Voralberg. Lungimea tunelului este de â- proape 14 kilometri. Acesta va fi cel mai mare tunel destinat circulației rutiere, nu numai din Austria, dar și din întreaga Europă. Pină în prezent, circulația rutieră dintre Tirol și Voralberg se realiza pe o șosea montană situată la peste 1 700 metri înălțime, care în lunile de iarnă era de multe ori închisă traficului din cauza pericolului apariției avalanșelor.
• EXPLOZIA UNUI 

TREN CU DINAMITĂ, petrecută vinerea trecută în stația de cale ferată Iri din Coreea

de sud, a provocat moartea a 56 de persoane și rănirea altor 1 300, din care aproximativ 300 se află într-o stare gravă — arată un bilanț provizoriu. Clădirea gării și mii de case aflate în zona înconjurătoare au fost aproape complet distruse. într-una din localitățile vecine, cel de-al doilea etaj al unui teatru s-a prăbușit peste cei aproape 700 spectatori, omorind cîteva persoane și rănind alte 200. Explozia a fost atît de puternică, îneît orașul Iri. care numără 120 000 de locuitori, a fost zguduit cu forța unui seism. Potrivit primelor concluzii ale anchetei — transmise de A.F.P. — explozia a fost cauzată de un paznic în stare de ebrietate, care a adormit cu luminarea in mînă într-un vagon conținind 26 tone de dinamită.
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Propuneri românești privind extinderea 
cooperării in domenii importante 

ale vieții internaționale
„Este necesară așezarea relațiilor comerciale pe baze 
noi, sănătoase, fără bariere și discriminări artificiale" 

— a subliniat reprezentantul RomânieiBELGRAD 15. — Trimisul special Agerpres transmite : In ultimele zile, in organul de lucru privind cooperarea in domeniile economiei, științei și tehnicii și mediului înconjurător, discuțiile au intrat intr-o nouă etapă, aceea a examinării celor 25 de propuneri prezentate pină acum de tarile participante, propuneri tratind un mare număr de probleme de principiu și de ordin tehnic și care au drept obiectiv să contribuie la dezvoltarea și diversificarea cooperării economice intre țările participante și. implicit, la dinamizarea procesului de aplicare a Actului final.Patru dintre propuneri au fost prezentate de delegația țării noastre. Ele au ca obiective principale : hotă- rirea țărilor participante de a lua parte activă la dialogul cu țările în curs de dezvoltare în scopul de a acționa împreună în vederea stabilirii unui program de măsuri vizind instaurarea unei noi ordini economice internaționale ; convocarea, in cadrul urmărilor Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa (C.S.C.E.), a unei reuniuni de experți ai celor 35 de state participante, care să examineze problemele accesului la realizările științei și tehnologiei contemporane. ale transferului de informații tehnico-științifice, folosind și experiența dobindită în această privință de C.E.E., O.N.U. și UNESCO : crearea unui centru european de cooperare industrială și dezvoltare a cooperării științifice și tehnice in domeniul agriculturii. Celelalte propuneri se referă la cooperarea în domeniile comerțului, industriei, științei și tehnicii și mediului înconjurător.Luînd cuvintul în cadrul discuțiilor asupra propunerilor din domeniul schimburilor comerciale, reprezentantul român a evocat importanța prevederilor în materie ale Actului final pentru diversificarea raporturi
Noi perspective pentru angajarea unor convorbiri 

de pace arabo-israeliene
• Președintele Egiptului declara că este gata să întreprindă o 
vizită în Israel • Parlamentul israelian a aprobat cu majoritate 

covîrșitoare invitația adresată președintelui SadatNEW YORK 15 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin, au acordat, separat, un interviu postului american de televiziune „C.B.S.” — informează agențiile internaționale de presă.In interviul său, arată agențiile Associated Press, U.P.I. și France Presse, președintele Sadat a declarat că speră să întreprindă - o vizită in Israel. ..cit mai repede cu putință, eventual chiar și in interval de o săptămină, dacă aș primi o invitație in acest sens'*, prin intermediul bunelor oficii ..alo prietenilor noștri comuni. . americanii**. Singura mea condiție, a subliniat președintele Sadat, este să am posibilitatea să vorbesc in fața tuturor membrilor Knesseth-ului (parlamentul israelian) și să le expun punctul nostru de vedere asupra situației din Orientul Apropiat, în cele mai mici detalii. De asemenea, președintele egiptean a răspuns afirmativ la o întrebare privind posibilitatea angajării „unor convorbiri substanțiale cu premierul israelian Begin**. Anwar Sadat și-a exprimat încrederea că această inițiativă poate conduce spre instaurarea păcii. Ne aflăm, a spus el. intr-un moment crucial. Lumea arabă nu s-a găsit niciodată intr-un moment mai propice pentru obținerea unei păci reale. El a precizat că intenția de a se duce in Israel este „o inițiativă proprie**, care nu a fost discutată cu alți lideri arabi.La rindul său. primul ministru israelian, Menahem Begin, a decla
Geneva, orașul cu vechi tradiții in istoria diplomației universale, sediul a zeci de organizații internaționale și in primul rind sediul european al O.N.U., unde se desfășoară simultan zeci și zeci de reuniuni politice, economice, științifice și culturale, polarizează in aceste zile atenția cercurilor politice și economice, datorită îndeosebi negocierilor din cadrul U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare) tn problemele comerțului mondial. Este vorba de a doua fază, care se dorește a fi și cea finală, a negocierilor privind crearea unui fond de stabilizare a prețurilor la materiile prime, „negocieri ale căror rezultate sint așteptate pretutindeni in lume cu nerăbdare și speranță” — după cum releva Gamani Corea, secretarul general al U.N.C.T.A.D., in ședința inaugurală.în prima din cele patru săptămini cit s-a prevăzut să dureze actuala fază de negocieri, țările în curs de dezvoltare, ca și cele dezvoltate, și-au expus pozițiile de principiu a- supra problemelor aflate in dezbatere, ceea ce înseamnă că au fost marcate doar punctele de pornire in negocierile propriu-zise. In primele luări de cuvint și declarații ale reprezentanților celor peste 100 de țări participante, intre care și România, este de remarcat sublinierea complexității problemelor abordate, cit și a importanței deosebite ce o prezintă miza pusă in joc.Intr-adevăr, nu este vorba de a constitui un fond oarecare și nici de dimensiunile lui. ci de a crea, ceea ce s-a numit aici, „o entitate nouă”, un element-cheie al programului integrat pentru produsele de bază, in care țările in curs de dezvoltare și-au pus mari speranțe. A- cest program urmărește să dea un impuls eforturilor de dezvoltare ale țârilor rămase în urmă. După cum sfe știe, pe piața materiilor prime au loc frecvente fluctuații de prețuri, adesea cu consecințe catastrofale. Ele afectează cel mai mult țările în curs de dezvoltare, deoarece cvasitotali- tatea veniturilor in devize ale acestor state provin din exportul de materii prime. Este deci lesne de înțeles că eliminarea acestor fluctuații ar duce la sporirea capacității țărilor mai defavorizate in lupta lor împotriva subdezvoltării, pentru lichidarea uriașelor decalaje economice care le separă de țările bogate. Iată rațiunile in baza cărora statele in curs de dezvoltare au apreciat programul integrat pentru produsele de bază 

lor comerciale, precum și necesitatea aplicării conținutului Actului final în relațiile dintre toate țările semnatare ale documentului de la Helsinki. Deosebit de importantă, a subliniat vorbitorul, este așezarea relațiilor comerciale pe baze noi, sănătoase, fără bariere și discriminări artificiale șl, in primul rind. prin generalizarea aplicării principiului clauzei națiunii celei mai favorizate, prin acordarea de preferințe substanțiale din partea țărilor dezvoltate țărilor în curs de dezvoltare. El a evidențiat faptul că, după semnarea Actului final, unele țări au adoptat măsuri care au dus la accentuarea discriminărilor, ceea ce este contrar literei și spiritului Actului final. Astfel de măsuri, a relevat el, influențează negativ schimburile comerciale, reduc posibilitățile de export, in primul rind ale țărilor in curs de dezvoltare din Europa.Prezentarea unui număr însemnat de propuneri pe domenii diverse, a subliniat în încheiere delegatul român, demonstrează posibilitățile multiple de dezvoltare a cooperării economice și a schimburilor comerciale, precum și hotărîrea țărilor participante de a se ajunge la adoptarea de noi măsuri pentru accelerarea aplicării documentelor C.S.C.E.

rat că este gata să-l primească ori- cind pe președintele Anwar Sadat, arătînd că ii va oferi șefului statului egiptean cadrul Knesseth-ului, pentru ca acesta să-și poată expune punctul său de vedere. Menahem Begin s-a pronunțat pentru angajarea unor convorbiri de pace, in cadrul cărora fiecare să-și expună poziția proprie. In interviul său, arată agenția U.P.I., premierul israelian a subliniat că inițiativa președintelui egiptean reprezintă „o veste foarte bună**.Intr-o declarație anterioară, premierul israelian a apreciat inițiativa șefului statului egiptean ca fiind un act politic remarcabil, deosebit de pozitiv.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Agențiile France Presse și Reuter informează că premierul israelian. Menahem Begin, a anunțat in Knesseth hotărîrea de a-i invita pe președinții Egiptului, Siriei, Libanului și pe regele Iordaniei in Israel pentru a discuta împreună posibilitatea instaurării păcif in Orientul Mijlociu.El a precizat că mesajul adresat președintelui Sadat îi va fi remis prin intermediul ambasadorilorS.U.A. din Israel și Egipt. Totodată, M. Begin a subliniat că „invitația adresată președintelui Sadat de a veni in Israel nu trebuie să fie considerată drept o încercare de a provoca disensiuni între statele arabe**.Knesseth-ul a aprobat cu o majoritate covirșitoare invitația oficială transmisă președintelui Sadat.
drept „un important instrument în edificarea unei noi ordini economice mondiale”. în acest sens, ambasadorul Milos Lalovic (Iugoslavia), în declarația pe care a făcut-o în numele „Grupului celor 77”, arăta că : „fondul comun a devenit o problemă atit de importantă, deoarece ea vizează unul din aspectele majore ale vieții economice a țărilor în curs de dezvoltare. Datorită puternicei dependențe a acestor state față de exporturile lor de materii prime, nu este greu de presupus de ce toate eforturile pentru a schimba actualele re- 
în centrul dezbaterilor U.N.C.T.A.D.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

lății și structuri internaționale, toate tentativele in direcția instaurării unei noi ordini economice trebuie, prin forța lucrurilor, să se axeze pe necesitatea unei reforme in domeniul comerțului cu produse de bază”.Țările capitaliste dezvoltate, care, la ultima sesiune a U.N.C.T.A.D. din mai 1976, de la Nairobi, și-au dat a- Cordul in legătură cu programul integrat, s-au opus pină acum ideilor care stau la baza creării fondului comun de stabilizare a prețurilor Ia materiile prime. Incercînd să motiveze această atitudine, reprezentanții statelor respective au invocat faptul că fondul comun ar aduce avantaje numai țărilor în curs de dezvoltare și că sarcina finanțării lui ar reveni în special în seama țărilor capitaliste industriale, care și așa sint confruntate cu serioase dificultăți, generate de actualele fenomene de criză din propriile economii.După cum s-a relevat și în cursul actualelor dezbateri, asemenea „explicații” nu au nici un fundament

LONDRA

Vizita ministrului afacerilor externe 
al RomânieiLONDRA 15 (Agerpres). — Contt- nuind vizita oficială în Marea Bri- tanie, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, s-a întîlnit cu secretarul de stat pentru comerț, Edmund Dell. Cu acest prilej s-a exprimat satisfacția față de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, relevîndu-se dorința comună de a se acționa pentru creșterea schimburilor economice, potrivit înțelegerilor stabilite cu prilejul convorbirilor româno-brltanice la nivel înalt.

Încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. din Marea BritanieLONDRA 15 (Agerpres). — La Londra s-au încheiat, marți, lucrările celui de-al XXXV-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie.Congresul a adoptat noua variantă a programului partidului „Calea bri

„P. C. Francez va face totul 
pentru succesul stîngii"

— declară Georges MarchaisPARIS 15 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais. a declarat, la televiziune, că „Partidul comunist va face totul pentru ca stingă să cîștige alegerile din martie 1978, cu scopul de a aplica o politică nouă, aceea a schimbărilor, și nu pentru a administra criza”. El a precizat că pentru partidul său problema fundamentală o constituie „politica de viitor pentru Franța”, apreciind că Franțois Mitterrand, prim-secretar al
R. F. G.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Social-Democrat

CORESPONDENTA 
DIN HAMBURG

Intr-o atmosferă oarecum neobișnuită. datorită măsurilor suplimentare de securitate adoptate din necesitatea de a se preveni, în climatul specific actual, orice acțiune din partea elementelor teroriste, marți dimineața s-a deschis la Hamburg Congresul Partidului Social-Democrat din R.F.G. Mai mult ca Ori- cind, P.S.D., care și-a asumat, in urmă cu opt ani, răspunderea guvernării. este confruntat în prezent cu o serie de probleme de stringentă., actualitate, pe plan economic, social și politic. Documentele dezbătute in pregătirea congresului constată că fazei de stagnare și chiar regres a activității economice i-a urmat, .in ultimul timp, o înnoire caracterizată prin faptul că s-a înregistrat o importantă creștere (5,6 la suță în 1976) ; în același timp, se apreciază că nu există perspective clare privind deplina folosire a miinii de lucru, pentru ca „societatea să nu mai producă șomeri de durată”.Un alt grup de probleme vizează raportul dintre dezvoltarea industrială și folosirea resurselor de e- nergie și materii prime. Chiar în preziua congresului, forurile conducătoare ale P.S.D. au încercat să găsească o formulă pentru a aduce la un numitor comun diferitele curente din partid în legătură cu dezvoltarea centralelor nucleare.Pe de altă parte, se așteaptă ca 
real. De pe urma fondului comun nu vor profita numai țările în curs de dezvoltare, deoarece producătoare de materii prime nu sint numai statele sărace, tot așa cum consumatoare nu sint numai cele bogate. La fel de nejustificată este și opinia potrivit căreia fondul comun va trăi din resurse financiare provenind numai din țările dezvoltate. încă de la început s-a prevăzut ca statele in curs de dezvoltare să-și aducă propria contribuție la susținerea acestui fond. De altfel, întregul program integrat pentru produsele de bază a fost astfel con

ceput îneît el să avantajeze toate statele, atit prpducățoare, cit și cele consumatoare de materii prime, state dezvoltate, cit și subdezvoltate. „Fondul comun, releva in acest sens președintele reuniunii, prezintă un interes deosebit pentru țările in curs de dezvoltare însă, in același timp, el are o importanță majoră pentru statele dezvoltate în eforturile pe care acestea le fae in vederea stăvilirii forțelor instabilității și inflației, care se manifestă în economiile lor”.Toate aceste realități reușesc să se impună tot mai mult, fapt ce explică unele evoluții în poziția țărilor capitaliste dezvoltate. Ele par acum mai mult dispuse să recunoască importanța problemei materiilor prime și necesitatea soluționării ei eficiente. Din declarațiile făcute Ia începutul actualei reuniuni, rezultă că, de această dată, țările capitaliste dezvoltate sint de acord cu ideea potrivit căreia ceea ce trebuie negociat la Geneva este crearea unui fond comun și nu a altor mijloace de stabi

In aceeași zi, David Owen, secretarul de stat pentru afacerile externe și ale Commonwealthului, a oferit un dineu în cinstea ministrului român al afacerilor externe. In toasturile rostite în acest cadru, miniștrii au evidențiat cu satisfacție evoluția pozitivă a raporturilor româno- britanice și au toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a reginei Elisabeta a II-a, precum și pentru întărirea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite între cele două țări și popoare.

tanică spre socialism”, a dezbătut raportul Comitetului politic și a aprobat o serie de rezoluții în probleme actuale ale politicii interne și externe.Delegații au ales noul Comitet politic al partidului.

Partidului Socialist Francez, și Robert Fabre, președintele Mișcării Radicalilor de Stingă, se preocupă exclusiv de alegeri și bat in retragere în raport cu angajamentele asumate in 1972. El a reafirmat că esențialul îl constituie elaborarea unui program comun bine actualizat, iar problema alegerilor va fi rezolvată ulterior. Georges Marchais a apreciat că liderii socialiști poartă răspunderea pentru eșecul tratativelor privind actualizarea programului comun de guvernare al stîngii.

evenimentele dramatice din ultimele săptămîni, provocate de acțiunile elementelor teroriste, să alimenteze dezbaterile în. problema a- părării legalității și securității cetățenilor. Oricum, este unanim a- preciată în rindurile partidului și, in general, ale opiniei publice fermitatea guvernului în momentele de mare încordare; totodată, reține atenția preocuparea ca intransigența față de teroriști să nu poată fi utilizată, prin deformarea și denaturarea măsurilor, de către cercurile reacționare in scopul limitării sau subminării drepturilor și instituțiilor democratice.Pe plan extern. P.S.D. reafirmă și la acest congres orientările din ultimul timp, pronunțindu-se pentru o politică de pace, de consolidare â destinderii, pentru măsuri concrete de dezarmare. O rezoluție specială preconizează elaborarea de către comitetul director al P.S.D. a unui concept politic propriu ca o contribuție efectivă la realizarea unei dezarmări cuprinzătoare.Agenda primelor două zile ale congresului include rapoartele prezentate' de președintele P.S.D., Willy Brandt, și de cancelarul Helmut Schmidt, precum și dezbaterile pe marginea acestor documente.
Petre STĂNCESCU

lizare a prețurilor materiilor prime. Observatorii de presă au pus acest acord de principiu tocmai pe seama recunoașterii de către țările dezvoltate a influenței pozitive pe care stabilizarea prețurilor la materiile' prime ar avea-o asupra propriilor economii. Astfel, reprezentantul Marii Britanii, G. 8. Barrass, care a expus poziția țărilor capitaliste dezvoltate, arăta că — acum — aceste state „sint de acord să se creeze un fond comun, așa cum s-a convenit la Conferința pentru cooperare economică internațională de la Paris, urmînd ca obiectivele și elementele sale constitutive să formeze tema actualelor negocieri din cadrul U.N.C.T.A.D.”. Dar acest acord nu reprezintă decit un prim pas, care nu semnifică mai mult decit deschiderea porții negocierilor in problema creării fondului comun, negocieri care altfel se anunță foarte strinse. Țările capitaliste se opun in special ca acest fond să aducă atingere mecanismelor pieței libere a materiilor prime, mecanisme care, după cum se știe, sint manevrate de marile monopoluri internaționale Tocmai acțiunile speculative ale societăților multinaționale se află la o- riginile amplelor fluctuații de prețuri de pe aceste piețe, care aduc atitea prejudicii țărilor subdezvoltate. De aceea, statele în curs de dezvoltare sint hotărite să acționeze în.direcția restructurării comerțului mondial cu materii prime, a creării de instituții noi. menite să contribuie Ia promovarea unor relații echitabile, reciproc avantajoase, intre producătorii și consumatorii de materii prime, intre țările bogate și cele sărace.Datorită importanței deosebite a problemelor aflate în dezbatere, aceste negocieri au fost apreciate in cercurile diplomatice și de presă de aici drept unul dintre cele mai marcante evenimente internaționale ale anului, rezultatele lor puțind influența nu numai evoluția viitoare a relațiilor economice dintre state, dar și climatul politic pe plan mondial. „După părerea mea, declara secretarul general al U.N.C.T.A.D., succesul negocierilor va ameliora foarte mult atmosfera relațiilor dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ca și perspectivele cooperării economice în general. Dimpotrivă, un eșec ar aduce mult rău și chiar ar putea compromite aceste perspective. Iată de ce nu trebuie să pierdem nici un moment din vedere dimensiunea politică a negocierilor”.
Ch. CERCELESCU

Geneva

Vizita delegației U. T. C. in R. P. ChinezăPEKIN 15 (Agerpres). — Tovarășii Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al Partidului Comunist Chinez, vi- cepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, și Ken BiaO, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful secției pentru relații externe a C. C. al P. C. Chinez, au primit la palatul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, conducătorul delegației U.T.C. a transmis un călduros salut și urări de sănătate tovarășului Hua Kuo-fen, președintele C.C. al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, tovarășului Li Sien-nien, celorlalți conducători de partid și de stat chinezi.Mulțumind, vicepreședintele LI Sien-nien a rugat, la rindul său, să se transmită din partea tovarășului Hua Kuo-fen, a sa personal, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a R.P. Chineze, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid șl de stat a României, un mesaj de sănătate și prietenie, împreună cu urarea ca poporul român să obțină noi succese în construcția socialistă a țării.Tovarășul Li Sien-nien a arătat că poporul chinez, conducerea de partid și de stat a R.P. Chineze urmăresc cu mult interes și se bucură de rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae
SESIUNEA 

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Se impun măsuri eficiente 

pe plan internațional 
împotriva regimului rasist 

sud-africanNAȚIUNILE UNITE 15 — De la trimisul nostru special : Adunarea Generală, reunită în plen, a început dezbaterea punctului privind „Politica de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane”. Prezentînd Raportul anual al Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, președintele acestui organism. Pu- trevu Rao (India), a subliniat necesitatea stringentă ca. în acest moment crucial al luptei de eliberare din Africa de Sud, comunitatea internațională să-și reafirme angajamentul de a acorda tot sprijinul și asistența necesare poporului oprimat din această țară, mișcării sale de e- liberare națională.In cadrul dezbaterilor asupra aceluiași. punct, ministrul afacerilor externe al Nigeriei, Joseph Garba, care a fost președinte al Conferinței mon- dialende „luptă împotriva apartheidu- Iuiv-desfășurată, în luna august a.c. in capitala Nigeriei. Lagos, a arătat că Declarația adoptată cu acest prilej conține recomandări corespunzătoare in vederea adoptării unor măsuri eficiente pe plan internațional împotriva politicii regimului de la Pretoria. Vorbitorul a apreciat recentul embargo instituit de Consiliul de Securitate asupra livrărilor de arme către R.S.A. doar ca un prim pas, arătind că sint necesare sancțiuni economice atotcuprinzătoare. A- ceeași opinie a fost susținută și de Mohamed Sahnoun (Algeria), raportorul Conferinței de la Lagos.■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
agențiile de presă transmit:
Sedinfă festivă a Academiei 

de științe din U.R.S.S.MOSCOVA 15 — Corespondentul Agerpres transmite.: marți, la Palatul mare al Kremlinului. a avut loc ședința festivă a Adunării generale a Academiei de științe a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, consacrată celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. La reuniune au participat ca invitați conducători ai academiilor din diferite țări, precum și alți oameni de știință de peste hotare. Din țara noastră a fost prezentă o delegație academică alcătuită din Șerban Țițeica, vicepreședinte al A- cademiei Republicii Socialiste România. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice. alți oameni de știință români.
Sudanul și Libia au hotărît să restabilească relațiile diplomatice, informează agenția sudaneză de știri S.N.A. Relațiile dintre Sudan și Ja- mahiria Arabă Libiana Populară Socialistă au fost rupte in iulie 1976.
Convorbiri americano- 

iraniOnO Președintele Jimmy Carter a conferit marți la Casa 

Unul din conflictele sociale în plină desfășurare în S.U.A.: peste 17 000 
de muncitori de la uzinele aeronautice „Boeing” din Seattle au declarat 

grevă in sprijinul revendicărilor lor sindicale.

Ceaușescu, în dezvoltarea Industriei și agriculturii, a celorlalte domenii de activitate economică și socială, in lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale.Arătînd că își amintește cu plăcere de vizita efectuată în România în 1974. de discuțiile purtate cu a- cest prilej, tovarășul Li Sien-nien a relevat prietenia și colaborarea fructuoasă care s-au statornicit între cele două partide, țări și popoare. De ambele părți s-a exprimat dorința dezvoltării pe mai departe a relațiilor româno-chineze, inclusiv a raporturilor de colaborare dintre organizațiile de tineret din România și China.După Întrevedere, tovarășii Li Sien-nien și Ken Biao au oferit un dineu în onoarea delegației U.T.C.Tovarășul Li Sien-nien a toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru prosperitatea și fericirea poporului român, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare și prietenie dintre cele două partide, țări și popoare.Tovarășul Nicu Ceaușescu a toastat în sănătatea președintelui Hua Kuo-fen, pentru succese și mal mari ale poporului chinez în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Chinez, pentru dezvoltarea prieteniei româno-chineze, a raporturilor de colaborare dintre tineretul român și tineretul chinez.La întrevedere și dineu au participat Li Yi-meng, adjunct al șefului secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, precum și Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.întrevederea și dineul s-au desfășurat intr-o atmosferă deosebit de călduroasă și prietenească.
În legătură cu relațiile dintre Uniunea Sovietică 

și Somalia
Declarația agenției T.A.S.S.MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a dat publicității, marți, o declarație în care se relevă faptul că, întrucît Guvernul Republicii Democrate Somalia a anunțat că nu mai consideră necesară prezența, în continuare, în această țară a specialiștilor sovietici și, de asemenea, suspendă valabilitatea Tratatului de prietenie și colaborare sovieto-soma- lez din 11 iulie 1„74, guvernul sovietic a hotărît să-i recheme în țară pe specialiștii sovietici din Somalia.Guvernul somalez — aratăT.A.S.S. — a întreprins unilateral acțiunea sa, în condițiile războiului de fapt declanșat de el împotriva Etiopiei vecine, și determinată de ne-

Comunicatul ministrului somalez al informațiilorMOGADISCIO 15 (Agerpres). — După cum informează un comunicat difuzat de ministrul somalez al informațiilor, Abdulkassim Salad Hassan, și reluat de agențiile internaționale de presă, Comitetul Central al Partidului Socialist Revoluționar Somalez (P.S.R.S.) a hotărit, printre altele, abrogarea de către Somalia a Tratatului de prietenie și colaborare sovieto-somalez, retragerea imediată a facilităților militare acordateU.R.S.S. in ce privește cuprinsul teritoriului somalez, expulzarea, în termen de opt zile, a tuturor experți- lor civili și militari sovietici, reducerea personalului diplomatic sovietic de la Mogadiscio.Explicînd motivele acestei hotărîri, în cadrul unei întruniri la Mogadiscio, președintele Somaliei, Mohamed Siad Barre, a reafirmat — relatează

Albă cu șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, aflat in S.U.A. într-o vizită oficială. Au fost abordate aspecte ale comerțului bilateral cu produse petroliere.
La Roma a fost semnat al 

IX-lea program de colaborare 
culturală intre România și Ita
lia pe anii 1978—1980. prevăzind 
extinderea și intensificarea in 
continuare a relațiilor bilaterale 
în domeniile învățământului, ști
inței și culturii, in scopul apro
fundării cunoașterii reciproce a 
realizărilor obținute de cele 
două popoare in domeniile a- 
mintite. Programul a fost sem
nat de ambasadorul țării noastre 
la Roma, Ion Mărgineanu, și de 
Rinieri Paulucci di Calboli, di
rector general al cooperării cul
turale, științifice și tehnice din 
M.A.E. italian.

Împotriva 
suprastatale. Marii Britanii, luînd cuvintul cu lordului primar al nunțat împotriva

organismelorPrimul ministru alJames Callaghan, prilejul instalării I Londrei, s-a pro- planurilor de „in-

CONFERINȚA GENERALĂ 

A F. A. 0.ROMA 15 (Agerpres). — Luînd cuvintul tn cadrul lucrărilor Conferinței generale a F.A.O., care se desfășoară la Roma, ambasadorul S.U.A. la Națiunile Unite, Andrew Young, a propus crearea unui „corp internațional de voluntari” care să acționeze în problemele alimentației în cadrul structurilor O.N.U. Aceștia — a menționat el — ar putea să desfășoare activități prin care să contribuie la dezvoltarea economiei rurale în țările lumii a treia, la introducerea progresului tehnologic în agricultură și la elaborarea de planuri naționale pentru dezvoltare.în cadrul sesiunii, participants s-au pronunțat, cu o largă majoritate de voturi, pentru primirea de noi membri în organizație : Angola, Comoro, R.P.D. Coreeană, Djibouti, Mozambic, Sao Tome și Principe, Seychelles, precum și Namibia, admisă ca membru cu drepturi depline al acestei organizații specializate a O.N.U. Astfel, F.A.O. numără in prezent 144 de membri.
tN TARILE andine

Preocupări 
pentru economisirea 

resurselor energeticeLIMA 15 (Agerpres). — In capitala Perului s-au deschis lucrările primul congres andin al petrolului, la care participă peste 400 de specialiști din Bolivia, Columbia, Chile. Ecuador, Peru și Venezuela. Tema dezbaterilor este necesitatea de a se promova in zonă o politică energetică adecvată, privind în primul rind economisirea resurselor energetice și intensificarea schimbului de tehnologie de specialitate.

mulțumirea față de faptul că Uniunea Sovietică nu a sprijinit pretențiile teritoriale ale Somaliei față de un stat vecin și a refuzat să contribuie la ațițarea războiului in această zonă a Africii.In declarația T.A.S.S. se spune că specialiștii sovietici s-au aflat in Somalia la cererea guvernului somalez, care și-a exprimat mulțumirea, in repetate rînduri, pentru ajutorul primit.In încheierea declarației T.A.S.S. se relevă că partea sovietică a luat notă de măsurile guvernului somalez și consideră că întreaga răspundere pentru acestea revine părții somaleze.
France Presse — că ea a fost determinată de sprijinul pe care U.R.S.S. l-a acordat Etiopiei in conflictul din zona Ogaden. El a pus situația din această zonă pe seama „furnizării excesive de arme” către Etiopia. Totodată — a spus el — U.R.S.S. a abrogat efectiv Tratatul de prietenie și colaborare sovieto-somalez, semnat cu trei ani în urmă, prin încetarea aprovizionării Somaliei cu arme, in urmă cu patru luni.Pe de altă parte, șeful statului somalez a spus că nu este vorba ca Somalia să abandoneze calea socialistă, aleasă in 1970. „sipgurul sistem economic și politic care permite țării dobindirea unei independențe totale”.Siad Barre a menționat că poporul somalez este recunoscător U.R.S.S. pentru ajutorul pe care i l-a acordat.

tegrare” a Comunității economice vest-europene și de instituire a unor organisme supranaționale. Piața comună, a spus șeful guvernului britanic, „va progresa mult mai rapid dacă vor fi respectate drepturile guvernelor și ale parlamentelor naționale”.
Conferință A.I.E.A.Tn c - - tala Zambiei au început marți lucrările unei conferințe a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, avind ca problematică zăcămintele de uraniu din Africa. Luind cuvintul la deschiderea reuniunii, președintele țării-gazdă, Kenneth Kaunda, s-a pronunțat pentru instituirea unui sistem prin care să se asigure o exploatare rațională a zăcămintelor de uraniu din Africa, in interesul dezvoltării țârilor africane.
Asasinat contrarevoluțio

nar în Etiopia. Postul de rad*° Addis Abeba a anunțat că locotenentul Solomon Gesesse, membru al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu (D.E.R.G.), a fost ucis de elemente antirevoluționare, în timp ce se îndrepta spre locuința sa. Intr-o declarație, guvernul etiopian a chemat la desfășurarea unei campanii împotriva violenței politice singeroa- se declanșate la adresa conducătorilor țării și cere poporului etiopian să intensifice acțiunea contra elementelor contrarevoluționare.
Ample acțiuni 

revendicative în ItaliaROMA 15 (Agerpres). — In Italia peste opt milioane de salariați din industrie, transporturi și din alte sectoare de activitate au participat marți la greve temporare și la alte acțiuni revendicative, in semn de protest față de politica economică a guvernului care, pină in prezent, nu a reușit să înlăture nici chiar parțial dificultățile cu care este confruntată economia țării.Federația marilor centrale sindicale italiene, la al cărei apel au fost lansate aceste acțiuni, a anunțat că va organiza in zilele următoare și alte greve de protest pentru a determina guvernul să ia măsuri urgente, in primul rind pentru reducerea șomajului, deoarece, la ora actuală, peste 1,7 milioane de oameni se află în căutare de locuri de muncă.
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