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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

DECRET 
privind completarea Legii nr. 33/1977 pentru aprobarea 
IMNULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Pentru ca Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România să 
oglindească și ideea apărării pa
triei, precum și politica externă de 
pace și prietenie a poporului 
român,

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează:

Art. 1. — Textul Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, aprobat prin Legea nr. 33/1977, 
se completează cu următoarea 
strofă, care se introduce înaintea 
strofei finale :

„Pentru-a patriei onoare, 
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim.
Cu alte neamuri sub soare.
Demn, în pace, să trăim,"

Art. 2. — Pentru mai buna, ar
monizare a textului cu muzica.

versul al treilea din prima strofă 
a Imnului de Stat va avea urmă
toarea formulare :

„Ce-i viteaz, cu vechi renume",

Art. 3. — Legea nr. 33/1977 pen
tru aprobarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu 
modificările aduse prin prezentul 
decret, se va republica.

LA 20 NOIEMBRIE, votînd can- 

didații Frontului Unității Socialiste, 

votați pentru însuși viitorul luminos, 
socialist al patriei, pentru o viață 

mereu mai frumoasă și îmbelșugată, 

pentru înfăptuirea istoricului 

Program al Partidului Comunist 

Român de edificare a socialismului și 

comunismului pe pămîntul României!

NOIEMBRIE

DECRET PREZIDENȚIAL
9

pentru convocarea Camerei legislative
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

a consiliilor
In temeiul articolului 14 din Le

gea nr. 5/1975 privind congresul, 
Camera legislativă și conferințele 
consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste

populare
România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Ca
mera legislativă a consiliilor 
populare în ziua de 23 noiembrie 
1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională
iși reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a 
hotărît ca lucrările în plen ale sesiu
nii a șasea a celei de-a șaptea legis

laturi a Marii Adunări Naționale să 
fie reluate joi, 24 noiembrie 1977, la 
ora 10.

ÎNȚlLNIRILE ALEGĂTORILOR CU CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

ANGAJARE FERMA PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII PARTIDULUI DE DEZVOLTARE 

A TDTDROR LDCALITATIIOR PATRIEI
$1 CREȘTEREA BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI PPPDR

..întreaga desfășurare a campaniei 
electorale să dea prilejul unei dezba
teri serioase, critice și autocritice, a 
problemelor existente, precum și în
tocmirii unor programe concrete de 
măsuri, pe fiecare oraș și comună, 
pentru soluționarea problemelor pri
vind condițiile de viață ale oamenilor 
muncii cu participarea cetățenilor în
șiși. Trebuie să obținem o participare 
mai accentuată a consiliilor populare 
și cetățenilor la buna conducere a 
orașelor și comunelor, la autogospo- 
dărirea lor" — sublinia la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 27 octombrie to
varășul Nicolae CeaușCscu, secreta
rul general al partidului, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

Milioane de oameni ai muncii, de 
alegători — urmind ca întotdeauna 
îndemnul secretarului general al 
partidului — au transformat această 
campanie electorală într-o amplă și 
rodnică dezbatere a programelor pri
vind dezvoltarea economico-socială 
tot mai puternică a tuturor localită
ților. intr-o vibrantă manifestare a 
hotărîrii lor de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a parti
dului. de a traduce in viață obiecti
vele Programului de făurire a socie

tății socialiste multilateral' dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism. Evocînd cu rnîndrie marile 
realizări obținute in actuala legis
latură in toate localitățile țării — 
concretizate in dezvoltarea mai pu
ternică a industriei și agriculturii, a 
învățămîntului și culturii, a con
strucției de locuințe, a altor dotări 
edilitar-sociale menite să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viață ale populației — ale
gătorii s-au angajat, totodată, să 
facă totul pentru amplificarea aces
tora în perioada imediat următoa
re. O hotărire care își găsește ex
presia in măsurile adoptate, în pu
ternica mobilizare a clasei noastre 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii, pentru îndeplinirea planului 
de producție pe acest an, pentru 
recuperarea restanțelor, pentru ter
minarea la timp a tuturor lucrărilor 
din agricultură, astfel incit anul 1977 
să predea ștafeta anului viitor cu 
rezultate dintre cele mai bune în 
toate domeniile de activitate.

Așa cum demonstrează faptele, 
campania electorală a reprezentat nu 
numai un prilej de mobilizare pu
ternică a oamenilor muncii la înde

plinirea sarcinilor economice pe a- 
eest an, ei și o amplă dezbatere 
gospodărească, de analiză atentă, 
in spirit critic și autocritic, a pro
blemelor care privesc dezvoltarea 
tuturor localităților, crearea unor 
condiții tot mai bune de viață pen
tru obștea comunelor, orașelor și 
municipiilor. După aproape trei săp- 
tămîni de dialoguri fructuoase, as
tăzi se încheie întîlnirile între a- 
legători și candidații Frontului Uni
tății Socialiste pentru alegerile de 
la 20 noiembrie. Prin amploarea și 
intensitatea participării, prin numă
rul mare de propuneri, observații, 
critici și, deopotrivă, de angajamen
te asumate,' ele au dovedit incă o 
dată cit de profund și do autentic 
este climatul democratic in care se 
dezbat la noi toate problemele țării, 
ale fiecărei localități în jjarte. Nu 
există comună, oraș și municipiu 
care, la capătul acestui „sfat al tu
turor gospodarilor", să nu-și fi îm
bogățit. pentru viitoarea legislatură 
programele de dezvoltare economi
co-socială și edilitar-urbană. de ra
cordare mai rapidă a așezărilor in 
care muncesc și trăiesc la pulsul ci
vilizației socialiste a patriei.

Caracteristica dominantă a acestor 
întâlniri a fost, fără îndoială, spi
ritul deschis al dezbaterilor,
cu adevărat. tovărășești. ca
intre oameni animați de aceleași in
terese, ca intre oameni pentru care 
critica și autocritica nu sînt simple 
vorbe, ci mod de a gindi și acționa 
pentru a munci mai bine. Acest cli
mat de înaltă responsabilitate civică, 
propriu democrației noastre socialis
te. a generat numeroase propuneri 
adresate consiliilor populare și tot 
atît de numeroase sbluții constructive 
menite să contribuie la îndreptarea 
lucrurilor acolo unde, intr-un sector 
sau altul, s-au semnalat neajunsuri.

O altă trăsătură o constituia consis
tența și utilitatea economico-socială 
a angajamentelor concrete pe care 
alegătorii împreună cu candidații lor 
și le-au asumat pentru rezolvarea 
unor probleme imediate și de per
spectivă, pentru întărirea autogospo- 
dăririi comunelor și orașelor. Aceas
tă decizie poartă pgcetea înaltei res
ponsabilități civice a) cetățenilor țării, 
convingerea înrădăcinată de-a lungul 
anilor in conștiința cetățenilor că tot
(Continuare in pag. a V-a>
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IMNUL DE STAT 
AL REPUBLICII

ROMÂNIASOCIALISTE

Trei culori cunosc pe lume, 
Amintind de-un brav popor, 
Ce-i viteaz, cu vechi renume, 
în luptă triumfător.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi, 
Să trăim stăpîni 
Ziditori ai lumii

în țară, 
noi.

albastruRoșu, galben și 
Este-al nostru tricolor, 
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Sîntem un popor în lume 
Strîns unit și muncitor, 
Liber, cu un nou renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește 
Și pe plaiul românesc 
Socialismul se clădește 
Prin elan muncitoresc.

Pentru-a patriei onoare, 
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim. 
Cu alte neamuri
Demn, în pace,

sub soare, 
să trăim.

mîndră,Iar tu, Românie
Tot mereu să dăinuiești 
Și în comunista eră
Ca o stea să strălucești.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe diiectnl executiv al Băncii Internationale

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.)
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, 
pe Anthony I. J. A. Looijen, director 
executiv la Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere a participat Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor.

Mulțumind pentru primirea acor
dată. oaspetele a exprimat aprecie
rile elogioase ale Băncii Internațio

nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare față de dezvoltarea economică 
impetuoasă a României și a relevat, 
totodată, spiritul de cooperare care 
caracterizează relațiile dintre autori
tățile române și acest organism.

In cursul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind evoluția ra
porturilor dintre România și B.I.R.D. 
și dezvoltarea lor in Viitor.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte al activității acestui organism.

evidențiindu-se căile de sporire a 
contribuției sale la sprijinirea efor
turilor in direcția creșterii economice 
a fiecăruia dintre statele membre 
și. in primul rind, a țărilor în curs 
de dezvoltare, la lichidarea fenome
nului subdezvoltării și la instaurarea 
unor relații echitabile între state, in 
contextul cerințelor impuse de 
crearea unei noi ordini economice 
mondiale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

CORELAȚII FUNDAMENTALE ALE UNEI ECONOMII DINAMICE, 
PROSPERE, TEMELIA BUNĂSTĂRII ÎNTREGULUI POPOR

Ne bucurăm de înzestrarea cu tehnica 
modernă; cum ne pregătim pentru 

a fructifica din plin avantajele acesteia ?
Să reflectăm, mai intii. asupra 

unor realități.
An de an. statul nostru alocă o în

seninată parte a venitului national 
pentru dezvoltarea eeononiico-socii- 
lă. pentru construirea de noi fabrici 
și uzine, de șeoji și alte obiectivii 
social-culturale. Dezvoltarea puterni
că și modernizarea potențialului 
nostru productiv, 
printr-un susținut 
program de in
vestiții. constituie 
unul din obiecti
vele fundamenta
le ale cincinalului 
revoluției tehni- 
co-științifice. Nu
mai in acest cin
cinal vor fi con
struite și date in 
folosință circa 
2 700 de noi obi
ective economice. In același timp, ca 
urmare a politicii partidului de pro
movare intensă a progresului tehnic, 
a crescut continuu și accelerat gra
dul de înzestrare cu mijloace de 
muncă perfecționate — trăsătură și 
mai accentuată in cincinalul actual, 
al revoluției tehnico-științifice.

• In strinsă legătură cu acest vast 
program de dezvoltare și moderni
zare a bazei materiale a producției, 
partidul nostru a prevăzut și urmă
rește sistematic desfășurarea unei 
vaste acțiuni de formare și perfec
tionarc a forței de muncă, a cadrelor. 
Amintim, in acest sens, că numai 
n acest cincinal este prevăzută pre
gătirea profesională a 1,8—2 mili

oane de oameni ai muncii, prin toate 
formele de instruire. Amploarea 
acestor prevederi iese și mai bine in 
evidență dacă ne gindim că, la /sfîr- 
șitul anului 1968, numărul total al 
muncitorilor calificați din. economie 
era de circa 2.7 milioane.

Așadar, continuind politica științi
fică a partidului nostru de dezvoltare

5. Care este raportul economic dintre dotarea 
tehnică si nivelul de calificare a forței de muncă9 7 1

in ritm susținut a economiei, de mo
dernizare a tuturor ramurilor sale, 
se prevede atit construirea de fabrici 
și uzine, modernizarea celor existen
te. cit și creșterea numerică și ridi
carea continuă a nivelului dc pregă
tire a foiței de muncă, chemate să 
folosească, să exploateze tehnica 
modernă. Potrivit prevederilor Pro
gramului partidului, progresul eco- 
nomico-social susținut al țării in a- 
cest cincinal, ca și în perspectiva 
următorilor 20—25 de ani este con
diționat de creșterea puternică și 
perfecționarea forțelor de produc
ție și îndeosebi a componentelor sale 
cele mai active — forța de muncă și

mijloacele de muncă. Tocmai între 
aceste componente fundamentale ale 
forțelor de producție trebuie să fie o 
permanentă și neslăbită corelare. 
Orice (încălcare a termenilor acestui 
echilibru poate genera neconcordan- 
țe. care pe plan concret se manifestă 
in utilizarea necOrespunzătoare a 
zestfei tehnice, uzura ei prematură, 

întirzierea terme
nului de recupe
rare a fondurilor 
avansate pentru 
dezvoltare, scă
derea eficienței 
economice. închi
pui ți-vă. de pil
dă. ce ar însem
na ca o instala
ție chimică com
plexă, automati
zată, să fie dată 
pe mina unui 

muncitor slab pregătit profesio
nal ? Sau ce ar însemna dacă oa
meni cu o inaltă pregătire profesio
nală — automatiști. ciberneticieni 
ș.a. — ar fi folosiți la intimplare. in 
munci mult inferioare calificării lor? 
Firește, și intr-un caz și in celălalt 
ar rezulta o pierdere pentru colectiv, 
pentru societate.

Analizind mai atent termenii aces
tei corelații dintre mijloacele de 
muncă — reprezentate prin nivelul 
dotării tehnice — și forța de muncă

Viorel SALĂGEAN
(Continuare in pag. a Il-a)

Datorita preocupării statornice a partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a calității vieții oamenilor muncii a fost posibil ca numai in 
actuala legislatură să fie date în folosință 380 000 de locuințe moderne, confortabile. în imagine, cartierul Pantelimon din Capitală, așa cum arată el astăzi

Foto : S. Cristian

PITEȘTI: Utilaje de 
realizate prin

La întreprinderea de motoare elec
trice din Pitești au fost concepută și 
construite, cu forte proprii. crin 
autoutilare. numeroase utilaie de 
mare complexitate, mițlte cu perfor
mante superioare celor similare fa
bricate ne olan mondial. Printre a- 
cestea se' numără mai multe cuptoa
re pentru topit si menținut la cald 
aluminiul, care permit efectuarea 
operației de topire intr-un timp mai 
mic cu 15 la sută fată de cel înregis
trat cu un agregat similar provenit 
din import : mașina de impachetat 
tole de rotor si cea de broșat sta
toare ; cuptorul electric pentru m- 
trurare ; instalațiile de degresat si 
spălat piese ; bancurile pentru testa
rea fiabilității produselor și altele.

Pe lingă economisirea unor impor
tante fonduri bănești necesare pentru

mare complexitate 
forțe proprii
achiziționarea lor din import, insta
lațiile si ■ mașinile realizate, prin 
autodotare de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii unității piteștene și-au 
adus, in primele 10 luni ale acestui 
an. o însemnată contribuție la depă
șirea sarcinii planificate de creștere 
a productivității muncii cu 3 la sulă 
si la diminuarea cu 9 lei a cheltuie
lilor la 1 000 lei productie-marfă. 
Totodată, bilanțul realizărilor cu care 
colectivul de aici se pregătește să 
întîmpine Conferința Națională a 
partidului înregistrează o producție 
suplimentară evaluată la 11.5 milioa
ne lei. livrarea peste prevederi a 
23 000 motoare electrice. Îndeplinirea 
cu două luni si jumătate înainte de 
termen a sarcinilor de plan la export 
pe întregul an.

BICAZ: Ciment pentru
1 500 000 de apartamente

In cei 25 de ani de la intrarea în 
funcțiune a Combinatului de lianți și 
azbociment din Bicaz, harnicul colec
tiv de muncă de aici a realizat o 
cantitate de ciment echivalentă cu 
cea necesară pentru construirea a 
1 500 000 de apartamente convențio
nale. Acest succes a fost posibil și 
ca urmare a preocupării existente 
pentru promovarea și valorificarea 
pe scară largă a gindirii tehnice a 
colectivului. Astfel, prin forțe pro
prii, în ultimul timp, la acest com
binat s-a modernizat pentru prima 
oară in țară unul din cuptoarele cla
sice, devenind cuptor regenerativ de 
înaltă productivitate. Totodată, co
lectivul de aici a realizat cele dinții 
blindaje cu proeminenți la mori
le de pastă și ciment, a meca

nizat operațiunile grele din sec
torul azbociment, deschizind astfel 
perspective utilizării într-o proporție 
mai mare a forței de muncă femi
nine. Și tot acest colectiv a introdus 
pentru prima oară in industria ci
mentului fluidificatorul la fabricarea 
pastei pentru clincher, după cum tot 
aici s-au realizat produse noi de 
inaltă eficiență economică, cum ar fi 
cimenturile hidrotehnice pentru ba
raje, tuburile și plăcile ondulate din 
azbociment, varul măcinat pentru 
betoane celulare autoclavizate ș.a. 
Cimentiștii din Bicaz sînt hotăriți să 
facă totul pentru a trimite șantiere
lor patriei cit mai mult ciment, în 
vederea înfăptuirii marelui program 
de investiții din țara noastră. (Ion 
Manea).
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PORNIND DE LA SITUA

ȚIA EXISTENTĂ. întreprinde
rea „Progresul" din Brăila, importan
tă unitate constructoare de mașini, 
are în profilul său de bază fabricația 
de utilaje pentru construcții. îndeo
sebi excavatoare. Sînt produse de 
mare complexitate, intens solicitate 
pe șantiere și în exploatările miniere 
„la suprafață". Cum își onorează con
structorii de mașini brăileni sarcina 
care le-a fost încredințată prin plan 
în domeniul producției de excavatoa
re ? Nesatisfăcător din punct de ve
dere cantitativ : punînd față în față 
prevederile planului fizic cu realiză
rile rezultă că în zece luni din acest 
an s-a acumulat o restanță de 144 ex
cavatoare — utilaje pe care se conta 
că vor lucra în aceste zile pe șantie
re, în exploatări miniere. în ancheta 
de azi a „Scînteii" ne propunem să 
urmărim cauzele acestei stări de lu
cruri critice, factorii răspunzători și 
soluțiile care se impun pentru redre
sarea neîntîrziată a producției de 
excavatoare :

CAUZELE RESTANȚELOR.
Un prim punct de vedere a fost ex
primat de tovarășul Pavel Buga, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii brăilene : „Cu toate că 
avem un colectiv muncitoresc bun. o 
organizație de partid puternică, în ac
tivitatea întreprinderii din acest an 
s-au manifestat unele neajunsuri în 
disciplina producției, în utilizarea 
fondului de timp, în aprovizionarea 
cu unele materiale, în asigurarea cu 
S.D.V.-uri — neajunsuri care s-au re
flectat în nefolosirea integrală a ca
pacităților de producție. Cît am fi 
însă de exigenți cu propria noastră 
muncă nu putem ignora o serie de 
realități, de dificultăți obiective cu 
care se confruntă activitatea de pro
ducție. Fără să exagerez, aș spune că 
într-o proporție covîrșitoare cauzele 
restantelor pornesc din afara între
prinderii noastre".

Iată numai cîteva din aceste cauze 
prezentate succint de secretarul co
mitetului de partid :
• Neintrarea in funcțiune a unei

n » MKEB
; I

noi capacități la fabrica de excava
toare, pe care s-a contat că va pro
duce în aproape întreaga perioadă de 
plarl. Hala este aproape gata, dar 
cum stă scris într-o notă semnată de 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, unitatea specializată din sub- 
ordinea ministerului a asigurat sosi
rea utilajelor, eșalonat, pină spre...

„PROGRESUL" - BRĂILA: RESTANȚE LA EXCAVATOARE 

întreprinderea a luat măsuri de recuperare, pe puterile ei
SE CERE INSA CONCURSUL MAI ACTIV Al MINISTERULUI DE RESORT

sfîrșitul anului viitor. în aceste con
diții, în întreprindere a fost organi
zată fabricația unor tipuri de exca
vatoare mari, pe o parte din capa
citatea fabricii de utilaje industriale. 
Astfel, s-a mai suplinit din lipsa de 
capacitate la fabrica de excavatoare, 
dar au apărut restanțe și la produc
ția de utilaje pentru industria meta
lurgică.

• Neonorarea la termen a unor o- 
bligatii contractuale de către :

— întreprinderea de autocamioane 
din Brașov a întîrziat mai multe luni 
livrarea unor autoșasiuri.

— întreprinderea mecanică din Plo- 
peni a creat mari dificultăți prin ne- 
așimilarea la timp a fabricației pom
pei hidraulice 725 ET, la mijlocul lu
nii octombrie a.c. restanța fiind de 
circa 100 de asemenea subansamble 
(nota redacției : dintr-o convorbire 
pe care corespondentul „Scînteii", 
Constantin Căpraru, a avut-o cu to
varășul Ion Miu. director comercial 
al întreprinderii din Plopeni, s-a des

prins că abia acum greutățile legate 
de asimilarea pompei au fost depă
șite și că se depun eforturi pentru 
recuperarea restanțelor.
• Asigurarea cu mare întîrziere de 

Către organele de specialitate din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini a aparaturii hidropneumatice 
necesare pentru excavatoare.

FACTORII RĂSPUNZĂ
TORI. ,Din discuțiile purtate cu 
cadre de conducere din întreprinde
rea brăileană (Pavel Buga, secretarul 
comitetului de partid, ing. Vasile An- 
ghel. director tehnic, ing. Ilie Grozea, 
șeful serviciului plan) și din Centrala 
industrială de utilaj tehnologic și ma
terial rulant (ing. Mihail Florea, di
rector economic), o parte din aceste 
dificultăți au fost semnalate la timp 
ministerului. Pentru rezolvarea alto
ra, care au apărut pe parcurs, s-au 
făcut numeroase intervenții și depla
sări la furnizorii din țară. Cert este 
că lucrurile s-au urnit greu din loc, 
iar uneori soluțiile au apărut cu mul
tă greutate.

Firește, în legătură cu deficien
țele în cooperare, cea dintîi răspun
dere revine unităților furnizoare la 
care ne-am referit. în privința pu
nerii în funcțiune a noii capacități, 
sînt de reținut, de asemenea, întir- 

zierea în onorarea obligațiilor pri - 
vind livrarea unor utilaje sau mașini 
de către întreprinderea mecanică Ti
mișoara și de la întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău, precum și 
slaba operativitate a unității impor
tatoare în asigurarea unor contracte 
pentru utilajele din import. în fiecare 
din aceste cazuri o importantă parte 

dirt vină o poartă, neîndoios, Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, pentru că absolut toate unitățile 
Ia care ne-am referit se află în sub- 
ordinea sa, iar sarcinile de plan ale 
acestora sînt în același timp sarcini 
ale ministerului. în fond, ministerul 
este acela care finalmente poartă 
răspunderea adoptării măsurilor în 
domenii care depășesc competențele 
centralei, urmăririi modului în care 
acestea se înfăptuiesc, luării unor 
decizii de natură organizatorică, e- 
conomică, tehnică sau disciplinară 
pentru a asigura fabricarea excava
toarelor cuprinse în plan.

SOLUȚII DE REDRESARE 
PENTRU ANUL 1977. In urmă 
cu o lună în întreprinderea brăi
leană a avut loc o ședință a 
biroului comitetului de partid care 
a hotărit ca intreaga activitate 
de producție din ultimul tri-

mestru al anului să se desfășoare sub 
conducerea nemijlocită a comitetului 
de partid. Au fost constituite colec
tive pe fabrici și secții, formate din 
activiști de partid, sindicat și U.T.C., 
din cadre de conducere și specialiști, 
maiștri și muncitori cu experiență 
conduse de membri ai biroului comi
tetului de partid, care urmăresc e

fectiv, zi de zi, schimb cu schimb, 
ceas de ceas cum merge producția, 
cum se respectă programele de fa
bricație și intervin operativ atunci 
cînd apar diferite probleme. Obiecti
vul stabilit : realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pentru trimes
trul IV.

— Insuficient acest obiectiv, apre
ciază ing. Mihail Florea, director e- 
conomic al centralei. Spre deosebire 
de trimestrele precedente, în trimes
trul IV întreprinderea brăileană a 
intrat cu o bună pregătire a fabrica
ției ; nu mai sînt practic probleme 
de aprovizionare și cooperări. Este 
de neconceput ca, muncind serios, cu 
capacitatea de mobilizare pe care i-o 
cunoaștem, _ colectivul întreprinderii 
să nu poată realiza peste prevederile 
trimestrului cel puțin 30 de excava
toare, diminuînd astfel restanțele 
acumulate anterior.

Pentru anul 1978.
Trebuie urmărită perseverent rezol

varea de fond, încă înainte de în
ceperea perioadei de plan, a tuturor 
problemelor. în acest sens interlocu
torii ne-au sugerat cîteva soluții :
• „O parte din sarcinile privind fa

bricarea utilajelor tehnologice să fie 
preluate de la unitatea noastră de 
alte intreprinderi din cadrul centralei 
sau din afara acesteia. Pe capacități

le eliberate urmează a se fabrica ex
cavatoare". (Pavel Buga).
• „Conducerea centralei consideră 

că depinde într-o1 mare măsură de 
colectivul întreprinderii brăilene ca 
pe capacitățile existente să se obțină 
o creștere a producției de excavatoa
re. Pentru aceasta întreprinde
rea trebuie : să-și organizeze mai 
bine fabricația, să execute prin au- 
todotare o serie de utilaje, in special 
agregate pentru sectoarele de prelu
crări menite să asigure eliminarea 
locurilor înguste și creșterea produc
tivității muncii, să califice la timp 
forța de muncă necesară pentru u- 
nele meserii și să organizeze lucrul 
în schimburi, în zilele în care în res
tul întreprinderii nu se lucrează la 
mașinile-unelte supraîncărcate, să în
făptuiască policalificarea anumitor 
lucrători pentru a-i putea distribui la 
diferite locuri de muncă în funcție 
de cerințele producției. în ce ne pri
vește, ne obligăm să asigurăm ma-

A 
teriale, numărul scriptic de personal 
muncitor necesar, cooperări în cadrul 
centralei pentru a sprijini efortul în
treprinderii. Firește însă, numai ast
fel nu se va acoperi deficitul de ca
pacitate, pentru că este vorba și de 
procurarea unor utilaje, a unor ma
șini — probleme aflate în competen
ța ministerului" (ing. Mihail Florea).

ÎN CONCLUZIE. Pentru că 
timpul care a mai rămas este scurt, 
iar restanțele la producția de exca
vatoare sînt mari, nu poate fi ad
misă fixarea obiectivului minimal de 
a se îndeplini planul fizic doar pe 
acest ultim trimestru. Dimpotrivă, 
organizația de partid trebuie să im
prime întregului personal muncitor 
conștiința datoriei de a face totul 
pentru a recupera restanțele.

în altă ordine de idei, nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că neajun
surile au apărut în bună măsură 
datorită nesoluționării din timp a tu
turor deficiențelor fabricației, fie că 
ele au fost de natura asigurării u- 
nor utilaje, a asimilării unor repe
re, a onorării unor obligații contrac
tuale, sau pur și simplu de acea a 
corelării unor indicatori de plan. încă 
o dată practica amînării unor deci
zii, a unor soluții în problemele spi
noase s-a dovedit dăunătoare. Pen
tru că pină la urmă, nimeni din a- 
fară, ci tot factorii investiți cu răs
punderea cuvenită din minister, din 
centrală, din unități ar fi trebuit sau 
trebuie in continuare să găsească re
zolvări. La întreprinderea brăileană 
am aflat că în repetate rînduri, ca
dre de răspundere din conducerea 
ministerului și de la centrala indus
trială au făcut analize și cunosc si
tuația de fapt. Dar intîrzie, inexpli
cabil. măsurile practice. AȘTEPTĂM 
RĂSPUNS, ÎN LEGĂTURĂ CU MA
SURILE CONCRETE PE CARE LE 
PRECONIZEAZĂ CONDUCEREA MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI PENTRU 
REDRESAREA NEÎNTÎRZIATĂ A 
PRODUCȚIEI DE EXCAVATOARE.

Corneliu CÂRLAN

Ritm înalt și calitate
întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani este una 

dintre unitățile constructoare de mașini ce cunoaște 
o puternică dezvoltare in anii actualului cincinal. Ast
fel, în anul viitor, se va realiza aici un volum de pro
ducție dublu față de anul curent, iar în anul 1979 pro
ducția va fi de două ori mai mare decît cea din anul 
1978. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost în două rînduri oaspetele acestui pu
ternic colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de 
pe platforma industrială botoșăneană ; ca urmare a a- 
plicării indicațiilor date cu aceste prilejuri s-a reorga
nizat fabricația, montîndu-se suplimentar mașini pe o 
suprafață construită pe care se realizează anual o pro
ducție de peste 83 milioane lei. în acest an, prin mă
surile de utilizare mai bună a timpului de lucru, de 
organizare superioară a fabricației, s-a realizat o creș
tere cu 4 la sută peste prevederi a productivității mun
cii. în imagine, aspect de muncă dintr-una din secțiile 
de bază ale întreprinderii. (S. Ailenei).

1 Vi ti y-v
în articolul intitulat

mul, nedezvăluirea lipsurilor de 
fond — «inamicul» măsurilor con-’ 
crete, realiste, eficiente", publicat în 
numărul din 12 februarie a.c. al zia
rului „Scînteia" se criticau unele 
deficiențe grave în organizarea mun
cii și a producției, care au făcut ca, 
anul trecut, întreprinderea de pre
lucrare și industrializare a legume
lor și fructelor din Topoloveni să 
încheie activitatea economico-finan- 
ciară cu pierderi de cîteva milioane 
de lei. Ce a urmat ?...

...Am revenit la întreprinderea din 
Topoloveni după opt luni de la publi
carea articolului amintit. Consem
năm rezultatele obținute pînă acum, 
cînd practic s-a încheiat sezonul de 
prelucrare și industrializare a legu
melor și fructelor : producția-mariă 
a fost realizată în proporție de 106,2 
la sută, cheltuielile materiale plani
ficate la 1000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 40 lei, obținîndu-se 
pe. această cale economii de peste 10 
milioane lei Ia costurile de fabrica
ție, planul de export a fost depășit 
cu 60,1 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu unu Ia sută față 
de prevederi. Oricît ar părea de pa
radoxal, această inversare spectacu
loasă a situației — trecerea între
prinderii de pe un loc codaș pe unul 
fruntaș pe ramură — s-a petrecut pe 
parcursul doar a cîtorva luni. Cum 
s-au obținut aceste rezultate ?

Bătălia pentru 

modernizarea producției...

■4. .f*** £-jt 
Formație- .

— După criticlle formulate, de alt
fel întemeiate — ne spune tovarășul 
Viorel Petculescu, directorul între
prinderii — am luat, cum se zice, lu
crurile de la început. Consiliul oame
nilor muncii a analizat pe fiecare sec
tor în parte cauzele care au determi
nat rezultatele slabe în anii trecuți. A 
reieșit că avem importante rezerve 
interne și toate posibilitățile să re
dresăm activitatea de producție și fi
nanciară încă din acest an. Era ne
voie să se treacă hotărit la mecaniza
rea unor operații care se executau 
manual, să se introducă un spirit nou,

A fs tnnnTnii V- ■dezordine și disciplină, jn respec
tarea proceselor tehnologice și, mai
aleș. să se acționeze stăruitor pentru 
evitarea oricărei risipe de fon
duri și de materii prime.

Să ne referim numai la un singur 
caz, dar care explică în bună măsură 
schimbarea în bine a situației. între
prinderea dispunea de instalații și 
utilaje pentru mecanizarea unor ope
rații, dar acestea nu s-au folosit. In

O EXPERIENȚĂ CU ÎNVĂȚĂMINTE DE LARG INTERES
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De la indicatori neîndeplinițî 
- la loc fruntaș pe ramură

— întreprinderea de industrializare a legumelor și fructelor Topoloveni-Argeș —

troducerea lor în circuitul productiv 
a determinat, pe lingă optimizarea 
fluxului tehnologic, și înlăturarea, 
punctelor de „strangulare" a fabrica
ției, reducerea manoperei cu 350 000 
lei și creșterea productivității mun
cii cu 3 la sută în sectorul de fabri
cație.

Multe din greutățile cu care se 
confrunta întreprinderea în anii tre
cuți își aveau originea în rezultatele 
slabe înregistrate de sectorul hor
ticol. format din șase ferme, cu o su
prafață totală de 644 ha. Acest sec
tor trebuie să asigure peste 80 la 
sută din legumele și fructele nece
sare prelucrării și industrializării. 
„Pentru realizarea acestui deziderat 
— ne relatează tovarășul Nicolae Po
pescu, inginerul-șef cu producția ve
getală — începînd cu acest an s-au 
luat măsuri pentru a așeza activita
tea din sectorul horticol pe baze ști

ințifice, aplîcind cele mai moderne 
tehnologii de cultură. Prima grijă 
a fost să concentrăm culturile 
și să specializăm astfel producția fer
melor pe două-trei culturi de bază, 
ceea ce permite utilizarea unor teh
nologii unice, folosirea mai bună a 
utilajelor și specializarea în muncă a 
oamenilor. Pentru reducerea pierde
rilor, legumele perisabile au fost am
plasate la fermele din apropierea în

treprinderii. Și ceea ce este mai im
portant, am început la toate fermele 
reamenajarea sistemelor de irigații, 
pentru înlocuirea metodei de udare a 

^legumelor prin aspersiune cu me
toda prin brazde, mult mai eficientă", 

încă din acest an au fost introduse 
tehnologii moderne de producere a 
legumelor. Dintre acestea amintim, 
ca pe o noutate, producerea castra
veților pe șpalieri, ceea ce a permis 
ca întreaga producție de castraveți 
necesară fabricației să se obțină de 
pe numai 8 hectare, față de 45 hec
tare cît. era nevoie pînă acum. Prin 
toate acestea, întreprinderea și-a pus 
la punct o puternică bază proprie de 
producere a legumelor, care încă din 
acest an a asigurat peste 80 la sută 
din necesarul pentru fabricație, iar la 
linele sortimente, cum sînt tomatele 
și castraveții, s-au livrat cantități în
semnate și altor unități beneficiare.

...și pentru sporirea 

eficienței economice

— Anul trecut, la nici unul din 
sortimentele produse — ne spune 
Vasile Caloianu, noul contabil-șef al 
întreprinderii — nu s-a urmărit cos
tul de fabricație. Consecințele s-au 

văzut. începînd cu prima lună din 
acest an s-a introdus în toate sectoa
rele o evidentă strictă a producției, 
a evoluției cheltuielilor materiale.

Sînt edificatoare în acest sens cî
teva cifre. Costurile planificate pen
tru materii prime și materiale au 
fost reduse cu 2,9 milioane lei, 
o contribuție hotărîtoare avînd secto
rul horticol, care, după cum am ară
tat mai înainte, a asigurat peste 80 
la sută din necesarul de legume. De 
asemenea, cheltuielile de aprovizio
nare, cu transportul produselor și 
pierderile la produsele perisabile 
s-au micșorat cu 1,5 milioane lei, iar 
cheltuielile comune și cele generale 
cu 700 mii lei. Optimizarea transpor
turilor și eliminarea curselor în „gol" 
au adus economii însemnate. Astfel, 
în condițiile în care anul acesta par
cul auto propriu al întreprinderii a 

transportat cu 1 500 tone mai multe 
produse, cheltuielile de transport au 
fost cu 1,4 milioane lei mai mici de
cît anul irecut. Toate acestea au per
mis ca pierderile înregistrate anul 
trecut — 6,1 milioane lei — să fie 
recuperate integral încă din cursul 
lunii septembrie, preliminîndu-se ca, 
pină la finele anului, întreprinderea 
să realizeze un beneficiu de circa un 
milion de lei.

Dar poate cea mai spectaculoasă 
transformare survenită în activitatea 
acestei întreprinderi se referă la ca
litatea produselor realizate, ceea ce 
denotă profunde schimbări în con
știința si munca oamenilor. Desigur, 
sînt demne de consemnat măsurile 
luate de consiliul oamenilor muncii 
pentru întronarea unei discipline fer
me în ce privește respectarea cu 
strictețe a rețetelor de fabricație. în 
această privință, organizația de partid 
și comitetul sindicatului au acționat 
cu răspundere, în mod perseverent, 
întrecerea socialistă organizată între 
cele trei schimburi are un caracter 
viu, concret, dinamic. Ca o acțiune 
permanentă s-a organizat „vitrina 
calității", unde sînt expuse pro
dusele bune și cele de calita
te scăzută, precizîndu-se și nu
mele celor vinovați. De fiecare 
dată, membrii colectivului discută lâ 
lecui de muncă cu cel ce nu respectă 
indicii de calitate, atrăgîndu-i-se 
atenția că datorită neglijenței lui are 
de pierdut întregul colectiv. Se poate 
afirma că s-a format o opinie de 
masă intransigentă față de orice 
abatere de la normele de calitate a 
produselor.

în această întreprindere, sub con
ducerea organizației de partid, con
siliul oamenilor muncii trebuie să 
acționeze în continuare cu fermi
tate pentru înfăptuirea punct cu 
punct a programului de măsuri sta
bilit de adunarea generală a oameni
lor muncii, astfel ca rezultatele în 
producție să se situeze la nivelul 
maxim al posibilităților și resurselor 
de care dispune harnicul ei colectiv.

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CÎRSTEA

— CONTRASTE —
La „pomul lăudat" — cu sacul cît mai mare
Buna gospodărire a 

materiilor prime, ma
terialelor. energiei și 
combustibililor este, 
într-adevăr, un motiv 
de laudă și apreciere, 
căci înseamnă cîștiguri 
pe multiple planuri 
pentru economia na
țională. In unități
le industriale, de con
strucții și de trans
porturi din județul 
Argeș această preo
cupare s-a soldat cu 
noi depuneri în... 
„contul economiilor". 
La Combinatul petro
chimic din Pitești, de 
pildă, unde, acțiunea 
de folosire judicioasă 
a resurselor de bază si 
secundare a oferit 
creației tehnice de 
masă noi posibilități 
de afirmare, utilizarea 
în cadrul unei insta
lații a unor inițiatori 
de polimerizare mai 
activi duce la o econo

mie de materie primă 
cifrată la aproape 1 100 
tone de etilenă. Nici 
constructorii nu se 
lasă mai prejos... Mai 
buna gospodărire a 
materialelor pe șan
tiere si ridicarea gra
dului de mecanizare a 
principalelor operații 
au permis lucrătorilor 
Trustului județean de 
construcții Argeș să 
economisească o can
titate de ciment, otel- 
beton si lemn din care 
se pot realiza, supli
mentar, circa 120 apar
tamente. Dar energe- 
ticienii ? Prin aplica
rea. în cadrul între
prinderii electrocen- 
trale din Curtea de 
Argeș, a unui program 
de măsuri vizînd di
minuarea consumuri
lor tehnologice pro
prii. prin utilizarea la 
parametri optimi a 
tuturor agregatelor ce

lor 16 obiective hidro
energetice aflate in 
funcțiune pe rîul Ar
geș. s-au înregistrat, 
în „contul economii
lor", peste 2 milioane 
de kWh. în fine, prin 
optimizarea transpor
tului în vederea redu
cerii kilometrilor ne
productivi. echiparea 
autocamioanelor cu re
morci si efectuarea 
reparațiilor si revizii
lor la un exigent nivel 
calitativ. colectivul 
întreprinderii de trans
porturi auto Argeș a 
reușit să consemneze, 
în același „cont". 215 
tone benzină si 160 
tone motorină.

Economii, nu glumă. 
La „pomul lăudat" se 
poate merge și cu 
sacul mare, cît mai 
mare — mai ales a- 
tunci cînd e vorba de 
adus I

De ce nu inventați un „disciplinometru" ?
Sub plan cu aproa

pe 4 la sută. La ce 
indicator ? La produc
tivitatea muncii, indi
cator economic funda
mental. Și unde s-a 
consemnat această res
tanță ? La întreprin
derea de aparate elec
trice de măsurat din 
Timișoara. Cînd ? în 
ce perioadă ? în trei 
trimestre din acest an. 
Cauzele ? Nepunerea 
în funcțiune, cu o în
tîrziere de 5 luni, a

unei noi secții, amî- 
narea dării în exploa
tare, a alteia, care tre
buia să producă de la 
1 aprilie a.c.

Să fi fost termenul 
fixat o... păcăleală de 
1 aprilie ? Cert este 
însă că și acțiunile 
pentru creșterea efec
tivă a productivității 
muncii tot ca păcăleli 
au fost privite. în 
schimb, ceea ce e real, 
este faptul că dacă se 
întărea disciplina în

producție, nu s-ar fi 
pierdut, în trei trimes
tre, peste 122 000 ore- 
om neutilizate, iar ran
damentul muncii pu
tea crește substanțial.

Și o întrebare : în
tr-o întreprindere spe
cializată în producția 
aparatelor electrice de 
măsurat de ce nu se 
gîndește nimeni să in
venteze și unul nou 
— respectiv un „disci
plinometru" 1

■ ■□■■■■■■■■
(Urmare din pag. I)
— reprezentată prin nivelul de pre
gătire — se constată, fără echivoc, că 
omul, prin munca sa, prin inteligen
ța sa creatoare este in măsură să asi
gure nu numai propria sa dezvoltare, 
ci și dezvoltarea, perfecționarea, în
noirea și modernizarea mijloacelor 
de producție. Omul, cu forța sa de 
muncă, definită prin cunoștințe, apti
tudini, experiență acumulată, spirit 
novator este singurul în măsură să 
conceapă și să realizeze mașinile și 
utilajele, instalațiile cele mai perfec
ționate ; numai el, prin pricepere și 
spirit organizatoric și gospodăresc 
poate asigura exploatarea judicioasă, 
la parametrii optimi, a acestora. Se 
Știe bine că chiar și cea mai per

în procente
Relația 1950 1965 1970 1976

1. Dinamica fondurilor fixe 100 357 664 1400
2. Dinamica personalului muncitor 100 205 250 370
3. Dinamica productivității muncii 100 343 488 722

Cîteva precizări. Pentru ca pornind 
de la aceste cifre relative cititorul 
să-și poată face o serie de alte calcu
le, pentru a înțelege mai bine aces
te corelații mai adăugăm că la sfîr- 
gitul anului 1976 valoarea absolută 
a fondurilor fixe din intreaga econo
mie se ridica la 1087 miliarde Iei — 
din care în industrie 435 miliarde 

fecționată instalație — creația omu
lui — execută numai și numai ope
rațiunile gîndite, programate și co
mandate de om.

în perimetrul acestei corelații fun
damentale dintre dotarea tehnică și 
pregătirea forței de muncă, realitatea 
noastră ne oferă o seamă de date in
teresante. în ultimă instanță, calita
tea acestei corelații se reflectă in 
creșterea productivității muncii — 
indicator sintetic, deosebit de expre
siv, al eficienței cu care este consu
mată munca socială. Să urmărim, în 
acest sens, datele de mai jos, referi
toare la industrie — ramură de bază 
a economiei noastre, cațe realizează 
în prezent circa 60 la sută din venitul 
național.

lei ; cea mai mare parte a fonduri
lor fixe existente în economie au fost 
create în ultimul deceniu pe baza 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice ; numărul personalului muncitor 
din economie a ajuns, in anul trecut, 
la 6,6 milioane — din care în indus
trie 2,91 milioane ; ritmul mediu 
anual de creștere a productivității 

muncii In industrie in ultimii 25 de 
ani a fost de 7,9 la sută.

Ce concluzii majore pot fi desprin
se din interpretarea acestor date, în 
legătură cu corelația dintre dotarea 
tehnică și forța dc muncă ? în pri
mul rind, este evidentă dinamica, 
deosebit de accentuată a fondurilor 
fixe în anii construcției socialiste si 
mai ales, începînd cu anul 1965, după

Raportul dintre dotarea tehnică și calificare
Congresul al IX-lea al partidului. 
Desigur, nu este vorba numai de o 
dinamică în sine, cantitativă, ci și de 
una calitativă, deoarece, an de an, 
fondurile alocate pentru dezvoltarea 
și modernizarea fabricilor, pentru 
construcția de mii și mii de noi 
obiective au fost investite în mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate. In 
industrie, de pildă, circa 85 la sută 
din aceste fonduri au fost date în 
funcțiune după anul 1965.

în al doilea rind, numărul perso
nalului muncitor a înregistrat o creș
tere continuă, de la un an la altui. 
Cît este de impresionantă o aseme
nea realitate a României socialiste, 
dacă ne gîndim la situația milioane
lor de muncitori dintr-o serie de țări 
occidentale, care îngroașă rîndurile 
șomerilor, victime ale perpetuării 

crizei economice. Iar creșterea an de 
an a numărului personalului muncitor 
a avut Ioc concomitent cu o statornică 
preocupare pentru ridicarea pregăti
rii profesionale, a nivelului de cu
noștințe. Așa cum se arăta înainte, 
numai in acest cincinal vor fi pregă
tiți 1 550 000—1 700 000 muncitori ca
lificați și 250 000—300 000 tehnicieni, 
maiștri, ingineri și alte cadre de spe

cialitate. Din totalul muncitorilor ca
lificați 35,5 la sută vor fi absolvenți 
ai școlilor profesionale, față de nu
mai 15,8 la sută în anul 1968, iar 16.1 
la sută — absolvenți de liceu (0.78 
la sută în 1968). In strînsă concor
danță cu cerințele tehnicii moderne, 
o caracteristică importantă a califi
cării cadrelor în actualul cincinal o 
reprezintă pregătirea in profil larg, 
potrivit nevoilor dezvoltării moderne 
a economiei. îmbunătățirile au loc 
în sensul înlăturării compartimentă
rii artificiale, prea înguste, a diversi
ficării exagerate a profesiilor și me
seriilor. Extinderea policalificării, 
formarea capacității de a trece de la 
o calificare la alta, de la o activitate 
la alta au multiple consecințe 
pozitive, atît pentru satisfacerea ce
rințelor mereu noi ale economiei, cît 

și pe planul formării personalității 
umane.

In al treilea rind, din îngemăna
rea tehnicii mereu mai puternice și 
mai moderne cu o calificare mereu 
mai ridicată a forței de muncă 
rezultă o continuă creștere a 
productivității muncii — indicator 
care redă realist calitatea co
relației analizate. Ca să înțele

gem mai bine ce înseamnă evo
luția continuă a dotării tehnicii și a 
calificării prin prisma productivității 
muncii, redăm următorul calcul : 
dacă (prin absurd) dotarea tehnică 
și calificarea forței de muncă ar fi 
rămas la nivelul anului 1950, atunci, 
pentru realizarea producției indus
triale a anului 1977 ar fi fost necesar 
un personal muncitor suplimentar de 
circa 18 milioane oameni !

Este adevărat, productivitatea 
muncii a crescut, dar trebuie 
subliniat că nu întotdeauna în 
pas cu dotarea tehnică. De altfel, 
se vede limpede că ritmul de creș
tere al fondurilor fixe este aproape 
dublu față de cel al productivității 
muncii. Așadar, analiza obiectivă a 
corelației dintre dinamica fondurilor 
fixe și a forței de muncă, pe de o 

parte, și dinamica productivității 
muncii pe de alta duce la concluzia 
că nu in toate întreprinderile s-a ob
ținut încă eficiența economică scon
tată și posibilă de pe urma e- 
forturilor făcute de statul nos
tru pentru înzestrarea industriei 
cu mașini și utilaje de înalt nivel 
tehnic. Cauza ? Zestrea tehnică din 
ce în ce mai puternică și mai mo
dernă nu este folosită, in unele uni
tăți, la nivel economic optim. Și, 
cauza... cauzei ? Aceasta ține în ex
clusivitate de om. De modul cum 
este gindită și organizată munca în 
fiecare colectiv, de disciplina cu care 
se muncește, de calificare. Este, din 
păcate, încă o realitate, în multe în
treprinderi faptul că mașini și insta
lații de înaltă tehnicitate și randa
ment sînt utilizate nerațional, pier- 
zîndu-se importante surse de sporire 
a producției. Un calcul arată că 
dacă sporește numai cu 0,1 coeficien
tul dc schimburi se poate obține o 
producție suplimentară de circa 
25—26 miliarde lei. Iată ce rezervă 
economică imensă există în acest 
domeniu, iată de ce în repetate 
rînduri secretarul general al parti
dului adresează îndemnul comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii 
de a utiliza cu mai multă chib
zuință și răspundere mașinile și uti
lajele, a obține o producție din 
ce in ce mai mare la 1 000 de lei 
fonduri fixe. Abordînd această pro
blemă majoră a eficienței economi
ce, secretarul general al partidului 

arăta, în cuvîntarea rostită la ședința 
de constituire a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, că în prezent nu 
putem fi mulțumiți de situația exis
tentă, deoarece, in raport cu fondu
rile fixe, producția obținută este încă 
mică. Or, aceasta înseamnă că încă 
lucrăm cu o rentabilitate slabă, că 
venitul național nu crește în mod co
respunzător cu fondurile pe care Ie 
cheltuim pentru mijloacele de pro
ducție.

Iată și eoncluzia majoră, pentru 
munca de zi cu zi, desprinsă din 
analiza corelației dintre dotarea teh
nică și pregătirea forței de muncă : 
să acționăm pretutindeni, în fiecare 
întreprindere, Ia fiecare loc de mun
că pentru a obține cu mijloacele pe 
care le avem în dotare, in folosință, 
o producție maximă ! Cît privește di
recțiile practice de acțiune, ele sint 
bine cunoscute : utilizarea integrală 
și cu înalt randament a fondului de 
timp al mașinilor, îmbunătățirea or
ganizării interne a producției și a 
aprovizionării tehnico-materiale, ri
dicarea calificării, întărirea dis
ciplinei. Sînt măsuri prin a că
ror urmărire sistematică trebuie 
să ajungem, într-o perioadă re
lativ scurtă, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, la cel pu
țin 1500 lei producție la 1 000 lei 
fonduri fixe, cu convingerea că pe 
această cale ne aducem contribuția 
la sporirea avuției naționale, a ve
nitului național — unică sursă a 
bunăstării noastre.
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Milioane de alegători, împreună cu candidații lor încheie larga 

și profunda dezbatere democratică consacrată amplificării 

realizărilor în viitoarea legislatură, înfloririi economice și sociale a țării

O adunare, mare 
cit cuprinsul tării, 
in care fiecare 
se exprimă liber

si responsabil, in care 
toate părerile sint 
ascultate cu interes

drepturi a tuturor locuitorilor ei, 
fără deosebire de naționalitate, in
dustria a ajuns în prezent ramură 
conducătoare. Construirea întreprin
derilor de tractoare pe șenile, de tri
cotaje, a filaturii de lînă pieptănată, 
a celei de prelucrare a lemnului și 
a altora a creat oamenilor largi po
sibilități de muncă calificată, deter- 
minînd schimbări profunde în struc
tura socială a locuitorilor orașului, 

în circumscripția electorală numă
rul 9, din cartierul ,.Tudor Vladimi- 
rescu" candidează muncitoarele Fii- 
lbp Săra și Bâlint Ilona. Ambele 
candidate fac parte din același co
lectiv harnic și talentat, al întreprin
derii de tricotaje, colectiv format 
in mare majoritate din femei, care 
obțin in intrecerea socialistă succe
se remarcabile. La intreprinderea 
lor. de tricotaje, s-a realizat cu 
aproape două luni mai devre
me angajamentul anual de a 
asigura o producție suplimentară in 
valoare de 10.6 milioane lei, munci
toarele și muncitorii fiind în avans 
cu peste 20 de zile în realizarea sar- 

. cinilor de pian. Sînt. desigur, incor
porate în aceste succese și străda
niile celor două candidate care sint 
de ani de zile fruntașe in producție.

Evident, ' ” " '
fi aleasă 
gat de lucru.
cartier „Tudor Vladimirescu", unde 
în ultimii ani _ ____
te peste 4 000 de apartamente con
fortabile, sint de rezolvat incă nu-

oricare din candidate va 
va avea un program bo- 

Pentru că in noul
au fost construi-

fortabtle, 
meroase probleme gospodărești, la 
a căror ’ " ~;
resc să participe impreună cu noii 
deputați. Este vorba de găsirea solu
țiilor pentru mai buna aprovizionare 
cu apă, îmbunătățirea circulației au
tobuzelor spre zona industrială, de 
lărgirea serviciilor pentru populație, 
de amenajarea unor locuri de joacă 
pentru copii.

Sint opinii ale alegătorilor pe care 
le-au notat in agendele lor nu numai 
cele două candidate de care amin
team. ci și candidații din celelalte 
circumscripții electorale din acest 
modern cartier. Tocmai de aceea ce
tățenii au propus o întrecere patrio
tică intre circumscripțiile electorale 
din cartier pentru mai buna lui gos
podărire și înfrumusețare.

soluționare cetățenii do- 
impreună cu noii

— integrat organic in peisajul industrial al Cetății de foc de la Galați — 
a

Furnalul nr.- 4 — „furnalul tineretului" 
este, in fapt, o realitote economică ultimei legislaturi, una din ocele realizări care dau un temeinic suport 

progresului nostru social

Cine va cîștiga ? Bineînțeles, toți 
locuitorii orașului. (Al. Popescu. I. D. 
Kiss, corespondentul „Scînteii").

Control cetățenesc exigent,
Stimulator

„Bogat bilanțul! Prin munca 
noastră va fi și mai bogat"

In perioada actualei legislaturi, 
producția globală industrială a 
municipiului Piatra Neamț aproa
pe că s-a dublat. Pe platfor
ma chimică Săvinești. au apă
rut noi fabrici de melană, de relon 
și caprolactamă, la Dumbrava a în
ceput să producă o unitate modernă 
de prelucrare a lemnului, au fost 
puse în funcțiune secții noi pentru 
construcții de mașini, pentru indus
trializarea cărnii și a laptelui, creîn- 
du-se aproape 5 000 de noi locuri de 
muncă. Numai in actuala legislatură, 
populația orașului a crescut cu peste 
8 000 de locuitori. Consecință fireas
că a dezvoltării industriale, realiză
rile social-edilitare au cunoscut și ele 
ritmuri dintre cele mai inalte. S-au 
construit peste 4 000 de apartamente, 
noi creșe și grădinițe, un spital cu 
peste 800 de paturi, un liceu indus
trial, o sală a sporturilor, cămine 
pentru nefamiliști,. complexe comer
ciale și altele.

Discutăm cu mulți dintre cei 91 de 
candidați — dintre care 51 sint mun
citori, cei mai mulți chimiști la Să
vinești — și aflăm că marea majo
ritate a problemelor ridicate și dez
bătute împreună cu alegătorii vizea
ză perfecționarea activității consiliu
lui popular, conducerea și buna gos
podărire a municipiului.

— Sîntem bucuroși să constatăm 
ca in orașul nostru se construiesc 
foarte multe blocuri frumoase și 
confortabile — spunea alegătorul 
loan Ștefănescu. Cartierul Dărmă- 
nești, care insumează peste 4 000 de 
apartamente, este, practic, o realizare 
a actualei legislaturi, o nouă dovadă 
a grijii statornice a partidului pen
tru creșterea nivelului nostru de 
trai. De aceea, nimănui dintre noi 
nu-i poate fi indiferent modul neco
respunzător în care sint întreținute 
unele blocuri de aici. Asociațiile de 
locatari, ca organisme obștești, îndru
mate și ajutate de către consiliul 
popular și cu sprijinul nostru, al ce
tățenilor. trebuie să facă mai mult 
in ce privește întreținerea fondului 
locativ.

La intilnirea din circumscrip
ția electorală nr. 2 de pe bu
levardul Chimiei, unde candidea
ză chimista Ecaterina Chelaru. o- 
peratorul chimist Nicolae Asăvoaea 
spunea : „Apreciem eforturile care se 
fac pentru ca odată cu dezvoltarea 
economico-socială a municipiului să 
se desfășoare ample acțiuni de gos
podărire. Este bine că s-a trecut la 
regularizarea și betonarea riului 
Cuiejdi. care în timpul inundațiilor 
ne-a dat mult de furcă. Numai că, 
deocamdată, aceste lucrări se desfă
șoară cu incetinitorul. Iată de ce con
siliul popular. împreună cu noi. 
trebuie să accelereze această acțiune 
menită să transforme riul respectiv 
într-o importantă zonă de agrement 
a orașului".

în calitatea tor de participant la 
actul cje conducere a întregii vieți 
economico-sociăle a orașului și de 
autogospodătire a acestuia, cetățenii 
din circumscripția electorală nr. 47, 
unde candidează chimistele. Maria 
Nacu și Ani ca Lazăr, au exprimat 
opinii care vizează mai buna apro
vizionare a zonei Combinatului de 
fire și fibre sintetice Săvinești. Mai 
mulți alegători de aici, printre care 
și Gheorghe Ioniță, au făcut urmă
toarea observație : „Avem spații co
merciale suficiente. Numai că, din 
păcate se Observă că in multe cazuri

organele comerciale nu fac o reparti
zare echitabilă a fondului de măr
furi și astfel apar unele inechități 
in ce;pițivește .aprovizionarea maga
zinelor din centrul orafeului și a- celor 
din cartierele așa-zis mărginașe".

— Prin interesul pe care 1-au ma
nifestat cetățenii față de dezvoltarea 
economico-socială a orașului, prin 
observațiile critice, prin sugestiile și 
angajamentele asumate in cadrul în- 
tîlnirilor — ne spune tovarășul Va- 
sile Bălan, primarul municipiului — 
demonstrează cit se poate de evident 
că actuala campanie electorală a con
stituit un bun prilej de afirmare a 
forței democrației noastre socialiste. 
Dovadă că oamenii nu fac numai 
propuneri, ci se angajează cu toate 
forțele să înfăptuiască ceea ce consi
deră că e util pentru obște. (Ion Ma
nea, corespondentul „Scînteii").

Aceasta este egalitatea reală 
și deplină!

Ca expresie a adincirii democrației 
socialiste, în 28 din cele 35 de cir
cumscripții electorale din orașul 
Miercurea-Ciuc candidează cite doi 
tovarăși, alegătorii fiind chemați să 
se pronunțe peste două zile care din
tre ei să conducă și să gospodărească 
— și mai bine, în viitoarea legislatu
ră — activitatea acestui centru de 
județ in plină dezvoltare.

Ținind seama de compoziția na
țională a orașului, 54 candidați ai 
Frontului Unității Socialiste pen
tru apropiatele alegeri sint . de 
naționalitate maghiară, iar 9 sint 
români. Din 63 de femei și băr
bați care și-au depus candidatura, 43

sint membri de partid, iar 20 sînt 
membri ai unor organizații compo
nente ale Frontului Unității Socia
liste ; 34 sînt muncitori, tehnicieni și 
maiștri, 21 ingineri și profesori, cei
lalți fiind țărani, meseriași din uni
tățile cooperației sau gospodine.

— Este firească această compoziție 
a candidaților — ne spune Alexan
dru Tușinean, secretar al comitetului 
orășenesc de partid — firească și pe 
deplin democratică, pentru că reflec
tă compoziția socială și națională a 
orașului Miercurea-Ciuc, unde, da
torită politicii Partidului Comunist 
Român de asigurare a dezvoltării 
armonioase a tuturor zonelor țării, 
temelia trainică a egalității reale în

în ultimii zece ani. populația muni
cipiului Bacău a crescut de 2 ori. nu- 
mărind acum peste 140 000 locui
tori. în perioada care a Trecițl. din 
actualul cincinal. procM*țnV.jindliștria- 
lă a crescut intr-un-'ritm— -Superior 
celui, mediy, realizat .pe țară.. S-au 
construit și pus in funcțiune mai 
multe obiective industriale, s-au dat 
in folosință peste 5 000 de aparta
mente, s-a extins rețeaua comercia
lă. s-au realizat însemnate lucrări 
gospodărești și edilitare. Pină in 1980 
vor fi date in folosință alte 10 000 de 
apartamente și numeroase dotări so
cial-culturale.

O trăsătură dominantă a dezbate
rilor care au avut loc a constituit-o 
permanenta confruntare de către ce
tățeni a activității desfășurate, in di
ferite domenii, cu prevederile legale, 
cu hotăririle și deciziile organelor lo
cale, exercitind in acest fel un au
tentic și profund control cetățenesc 
asupra activității consiliului popular, 
a organismelor sale, in toate pro
blemele 
mărunte 
deosebită pentru 
tivă.

— Este ...___  .
în adunare doctorii 
să întreținem binje 
locuim. Este o oblig 
torie morală de a gospodări bine 
valorile create pe care le vor folosi 
multe generații in viitor. Cum sint 
respectate reglementările legale in 
această privință ? Iată, reparațiile la 
casa scărilor din unele blocuri au 
fost începute de un șantier de con
strucții și abandonate. Lucrarea nu 
a fost preluată de întreprinde
rea de gospodărie, comunală, pe 
care am sesizat-o, și aceasta nici 
nu a intervenit la unitatea de con
strucții pentru a se achita de obli
gațiile asumate... Candidații in ale-

- de Ia 
pină la

datoria

cele in aparență 
cele de importanță 
localitatea respec-
noastră — spunea 

•ița Maria Rusu — 
r clădirile în care 
igație legală, o da- 

gospodări

gerile de la 20 noiembrie sint chiar 
două cadre tehnice de la Trustul 
local de construcții. Inginera Elena 
Iyr.dăcheanu, președinta ccxm.isiei mu
nicipale d(ț. pbnstrucții. investiții' și: 
stștema)tizăre„,șe angajează să" iffter-' 
vină. ......

Aprovizionarea unor unități comer
ciale, sistematizarea orașului, lupta 
împotriva poluării mediului, amena
jarea și întreținerea unor spații 
verzi, a unor dotări de agrement și- 
sport, amplasarea corectă a comple
xelor fie prestări de servicii și uni
tăți comerciale, de modernizare a 
unor străzi — sînt tot atitea probleme 
pe care cetățenii le-au dezbătut in 
intilnirile lor cu candidații, confrun- 
tind starea de lucruri existentă cu 
prevederile legale, stabilind impreu
nă soluțiile pentru o activitate ■ mai 
bună. Propunerile, .sugestiile, criticile, 
ca și participarea la realizarea unor 
obiective sint expresia dorinței firești 
de a pune de acord ritmul rapid de 
dezvoltare economică cu cerințele 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de trai. Deputați ca muncitorul Virgil 
Sofronie, de la Combinatul de hirtie 
și celuloză Letea. maistrul mecanic 
Mircea Croitoru, de la Trustul de 
construcții, directorul 'de școală Cos- 
tache Manciu, inginera Maria Ti- 
tianu sînt numai cîțiva din cei care, 
in sesiunile consiliului popular și nu 
numai atunci, ci zi de zi, ori de cite 
ori s-au confruntat cu soluționarea 
treburilor de interes general, au ac
ționat energic, antrenind cu 
cepere masele la înfăptuirea pro
priilor lor propuneri. Așa 
născut parcurile frumos amenajate 
ale orașului, dotările sale sportive și 
de agrement, așa s-au extins cu zeci 
do kilometri canalizările și aducțiu- 
nile de apă, așa s-au născut ampla
samentele unor complexe comerciale 
și de prestări servicii, așa s-au adu-

nat și conturat ideile care au stat la 
baza îmbunătățirii schiței de siste
matizare a municipiului.

— La intilnirile alegătorilor cu 
candidații — ne spune tovarășul Ni
colae Matei — prim-vicepreședintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal — ș-au făcut nu
meroase propuneri, s-au adresat cri
tici în legătură cu salubrizarea ora
șului. cu transportul în comun, cu 
amplasarea unor unități comerciale.

Le apreciem ca un sprijin concret 
dat primăriei in noua legislatură.

...Am dat doar citeva date, fapte, 
nume. Ele atestă o dată mai mult <tă 
democrația socialistă oferă cimp fer
til desfășurării inițiativei maselor, 
manifestării opiniei publice. Faptul 
că aceste date, fapte și nume au fost 
adunate in zilele acestea in plină cam
panie electorală la Bacău au doar rol 
de exemplificare. (Al. Plăeșu, Gh. 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

Candidații —oameni ai muncii 
ca și noi, slujitori devotați

pri-
s-au

Apariție arhitectonica de ultimâ oră la Baia Mare : noul edificiu al facultății 
de învățămint tehnic

5

ai intereselor obștii■>
plastice din vecinătate. Două femei 
cunoscute nu numai in unitățile lor, 
ci și în noul cartier „Crîng", înălțat 
cu cîțiva ani in urmă in 
parte a orașului. Ioana 
din s-a impus atenției 
prin hărnicie, spirit 
re și intransigență 
junsuri. indiferent 
neau. Secretarul 
partid al întreprinderii, 
Moldoveanu, ne spunea că nu iși 
aduce aminte despre vreo adunare în 
care Ioana Mavrodin să nu fi ridicat 
probleme. Și incă ce probleme 1 în
tre altele, a militat neobosit pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit ale 
tinerelor muncitoare în căminul de 
nefamiliști. Adeseori discută „de la 
inimă la inimă" cu fetele din schim
bul C, unde este secretara organiza
ției de partid, explicindu-le, cu tact 
și răbdare, cele mai diferite proble-. 
me de muncă și viață. în răstimpul 
scurt de cînd locuiește în cartier a 
devenit la fel de cunoscută și 
ciată. înainte de toate, ca o 
soție și mamă (are doi copii).

Asemenea oameni, destoinici 
cui de muncă, apreciați pentru 
tul lor gospodăresc, de către 
țenii din cartierele în care locuiesc, 
se găsesc la loc de cinste pe lista de 
candidați din fiecare așezare buzo- 
iană. Iată, spre exemplu, într-una 
din circumscripțiile consiliului popu
lar orășenesc Rm. Sărat, candidează 
din nou deputatul Gheorghe Săndu- 
lescu, tehnician la șantierul nr. 3 de 
construcții al I.C.M.J. Din „fișa" sa 
consemnăm succint : bun organizator 
la locul de muncă, militant neobosit 
pentru calitatea inaltă a construc
țiilor," autorul inițiativei : „Să lucrăm 
o zi din lună cu materiale economi
site". .

într-un alt colț al județului, la Ne- 
hoiu, localitate care se pregătește 
pentru statutul de așezare urbană, 
inginerul Nicolae Costache, directorul 
I.F.E.T., nu mai are nevoie de pre
zentare pentru nici un localnic. A 
venit aici in urmă cu 18 ani și a 
parcurs toate treptele profesionale, 
pină in funcția de director al unită
ții. în tot acest timp a fost animat 
de o mare pasiune pentru nou ; de 
numele lui se leagă construirea fabri
cii de mobilă cu flux pe verticală, 
unică în țară, a fabricii de PAL și 
a secției de mobilă sculptată.

Intilnirile candidaților cu alegăto
rii au fost o continuare fireas
că, pe o nouă treaptă, a dialogului 
desfășurat permanent intre tovarăși 
de muncă și viață, care își împărtă
șesc gînduri șl aspirații, care caută, 
impreună, căi concrete pentru a-și 
spori propria bunăstare. (Mihai Bâzu, 
corespondentul „Scînteii").

„Cine a cunoscut Buzăul cu 10 
ani in urmă — ne spune tovarășul 
Nicolae Gheorghe, primarul orașului 
— și il vizitează acum, mai mult ca 
sigur că va exclama : de necrezut ! 
într-adevăr. în prezent, producția in
dustrială a municipiului Buzău atin
ge 9 miliarde Iei, ocupind in sfera 
sa peste o treime din numărul total 
al locuitorilor și o bună parte din 
populația comunelor apropiate. Im
presionanta dezvoltare economică a 
determinat profunde transformări 
urbanistice, s-a îmbogățit zestrea 
edilitar-gospodărească. Numai în ul
timul deceniu s-au construit 10 000 
apartamente, 3 800 locuri in cămi
ne de nefamiliști, 11 grădinițe și 
creșe, un spital cu 700 paturi și poli
clinică, o casă de cultură. S-au dat 
în folosință numeroase dotări social- 
edilitare. La realizarea acestora, ce
tățenii municipiului au pus efectiv 
umărul, cu hotărirea de a-i conferi 
așezării lor o imagine de permanen
tă prospețime și frumusețe. Inițiativa 
lor a fost mereu îmbărbătată de cei 
mai destoinici cetățeni aleși în frun
tea obștii — deputății".

Cine sint cei care candidează acum 
la acest mandat ? Iată :. în circum
scripția electorală nr. 45 candidează 
Ioana Mavrodin, muncitoare la Fi
latura de lină pieptănată, și Maria 
CimpeanU, operator chimist la între
prinderea de prelucrare a maselor

această
Mavro- 

. colectivului 
de ajutora- 

față de nea-i 
cui îi aparți- 

comitetului de
Nicolae 

că nu

apre- 
bună

la lo- 
spiri- 
cetă-

■

MMM
Conslrucția unei noi policlinici la Urziceni — un fapt care s-a alăturat, in ultima legislatură, altor zeci și sute de 

fapte care aduc in viața cetățenilor din aceostă localitate binefacerile civilizației socialiste

— CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA I----------------------------
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, votați pentru adîncirea continuă a democrației 

noastre socialiste, pentru participarea efectivă a fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea societății, pentru exercitarea deplină, neîngrădită, de către fiecare om al muncii 
a drepturilor sale cetățenești, pentru afirmarea plenară a personalității umane!
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Cu pași hotărîți spre întărirea legăturii 
tu viața și creșterea forței mobilizatoare

a învățămîntului de partid
Intre cel ce se îndreaptă grăbiți, la 
urt timD dună ce a sunat incetarea 
crului. spre sala clubului uzinei 
:ntru a participa la învătămîntul de 
irtid îl identificăm ușor pe propa- 
mdist. după planșa pe care o 
iartă cu sine. începe cursul, încep 
scufiile care, stimulate atît prin 
itualitatea temei- — politica parti- 
jlui în domeniul retribuției — 
t și prin modul concret și 
învingător în care sînt abordate 
■oblemele, captează interesul tutu- 
ir. Sînt clarificate principial si bo
it exemplificate, cu fapte din viata 
tinei — întreprinderea mecanică de 
aterial rulant Cluj-Napoca — ase- 
enea aspecte precum afirmarea 
•incipiilor eticii și echității socia- 
ste în retribuția oamenilor muncii, 
eșterea substanțială a venituri- 
>r in urma aplicării progra- 
ului partidului de ridicare mai 
icentuată a nivelului de trai, 
ropagandistul face apel în ar- 
îmentare la planșa de care amin- 
iam — dună cum putem ușor ob- 
irva. si-a pregătit-o el însusi si o 
•loseste ca pe un util instrument 
>re a pune mai bine în evidentă 
irba ascendentă a retribuției medii, 
/antaiele aduse de noua lege a pen
ilor. Iar de la explicarea sub aspect 
orotic si practic a politicii partidu- 
li în domeniul retribuției, discuția 
zoluează firesc spre descifrarea 
iilor de asigurare a mijloacelor ne- 
»are pentru sporirea veniturilor. 
>re reliefarea îndatoririlor care re
in în această privință muncitorilor 
zinei.
La o desfășurare asemănătoare a 
ivătămîntului am asistat si la uzi- 
ele Industria Sîrmei de la Cîmpia 
urzii, secția cercetare si proiectare, 
mul trecut — ne spunea propagan- 
istul, ing. Circo Teodor, la cursul 
ostru am dezbătut mai multe teme 
u caracter general, teoretic. Pentru 
cest an, de comun acord cu cursanții 
m ales din programă teme cu carac- 
;r mai concret, direct aplicativ 
rivind problemele sporirii eficientei 
conqmice, promovării progresului 
shnic, reducerii cheltuielilor mate- 
iale, urmărind ca învătămîntul po- 
tico-ideologic să vină nemijlocit în 
oriiinul activității specifice a cer- 
etătorilor si proiectantilor.
Apare evident că orientarea dată 

e secretarul general al partidului la 
ecenta consfătuire de lucru cu acti- 
ul din domeniul propagandei spre

tv
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9,00 Teleșcoală
0,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Austerlitz". Coproducție 
franco-italiană, . -

.2.00 Aplauze pentru români
2,15 Corespondenții județeni transmit... 
.2.30 Telex 

,,ROMÂNI A-FILM'7 prezintă: „M AMA"
Coproducție româno-sovieto-iranceză. Casa de filme TREI

Scenariul : Vasilica Istrale. Regia : Elisabeta Bostan. Imaginea : Ion Marinescu, Konstantin Fetricenko. Mu
zica : Temistocle Popa, Gerard Bourgeois. Decoruri : David Vinițki, Szabo Zoliăn, Ioana Cantuniari-Marcu. 
Costume : Tomina. Coregrafia : Valentin Manohin. Montajul : Cristina Ionescu. Sunetul : ing. A. Salamanian. 
Cu : Ludmila Gureenko, Florian Piitiș, Mihail Boiarski, George Mihăiță. Violeta Andrei, Oleg Popov, Savelii 
Kramerov, Valentin Manohin, Paula Rădulescu, Vasile Mentzel, Vera Ivleva, Liliana Petrescu, Evghenii Gher- 
cikov, Marina Poliak, Natalia Kracikovskaia și copiii : Lulu Mihăescu, Matei Opriș, Timur Asaliev, Adrian 
Cristea, Petia Dekliarev. Musical realizat pe ecran panoramic. Sunet stereofonic. Eastmancolor

creșterea eficientei invătămîntului 
politico-ideologic rodește în cursuri, 
se materializează in conținutul lor 
mai bine central pe problemele ac
tivității practice, mai mobilizator.

O discuție cu activiști de partid, cu 
propagandiști si cursanti din între
prinderile clujene ne-a pus în con
tact cu experiențe interesante, cu 
modalități variate folosite de orga
nizațiile de partid pentru întărirea 
legăturii invătămîntului. de partid 
cu viata, pentru sporirea forței lui 
de înrîurire.

Instruirea propagandiștilor la Co
mitetul municipal Clui-Nanoca si 
la Comitetul municipal Turda are ca 
notă caracteristică îmbinarea unor 
expuneri si informări prezentate de 

Inițiative și metode eficiente în organizații 
de partid din județul Cluj

primii secretari ai comitetelor Ju
dețean si municipale si alte cadre de 
răspundere, cu dezbateri metodice pe 
grupe de întreprinderi asupra felu
lui cum trebuie realizată legătura in
vătămîntului cu practica, simpozioa
ne. vizite în întreprinderi, schimburi 
de experiență. Aceste instruiri sint 
completate cu informări în între
prinderi asupra sarcinilor concrete 
ale unității respective. Astfel. la 
„Clujeana", „Armătura" s-a introdus 
practica invitării propagandiștilor la 
ședințele de lucru ale activului de 
partid, la analizele decadale privind 
îndeplinirea planului.

Ni se pare demnă de menționat 
inițiativa pe care am întîlnit-o la 
punctul de informare si documen
tare de Ia Combinatul de lianți 
și materiale refractare Turda, de 
a afișa. în maniera filelor unui 
calendar. Informația la zi. Sînt 
înscrise aci date despre majorarea 
retribuției în ramura respectivă, 
exemple concrete din uzină înfăti- 
sînd în ce constă această majorare 
pentru diferitele categorii de personal 
muncitor, situația realizării planului la 
zi Ia principalii indicatori, informații 
despre recente acțiuni întreprinse de 
România pe plan internațional etc. La 
punctul de informare si documentare 
de la întreprinderea mecanică de 
material rulant din Cluj-Napoca au 
fost pregătite fise continînd infor-

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18,50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copii :. Cuore
19,30 Telejurnal
20,00 Forum cetățenesc

. 29,35 Film artistic : „Aventurile lut 
Freddie". Producție a studiourilor 
americane ■ ; -

2'1.30 Revista literar-artistică TV
22,20 Telejurnal 

matii privind rezultatele si neimpli- 
nirile activității uzinei — fișe multi
plicate și difuzate fiecărui propagandist.

în unele organizații de partid s-a 
introdus. încă din anul trecut, cu 
bune rezultate, metoda de a aduce 
în dezbaterea cursurilor de partid în
susi modul cum sint executate unele 
produse, prezentate în cadrul unor 
microexpozitii. La ..Clujeana", de 
pildă, microexpozitii cu produse de 
slabă calitate, cu noutăti în creația 
tehnico-stiintifică au oferit o bogată 
sursă de comentarii si concluzii mo
bilizatoare privind atît activitatea în 
producție a cursantilor. cît si profi
lul lor moral-politic.

în perspectiva exigentelor privind 

sporirea eficientei învătămîntului de 
partid, sarcina propagandiștilor de
vine. desigur, cu mult mai complexă 
decit a tine o lecție sau a conduce o 
dezbatere. Ei trebuie să se preocupe 
si de felul în care cunoștințele pre
date sînt asimilate si transpuse in 
viată, de modul cum cursanții con
tribuie efectiv. Prin activitatea lor. 
la înfăptuirea Politicii partidului. 
Tocmai acest fapt l-au avut în ve
dere unele organizații de partid, ca 
de pildă cele de la uzinele 
„Armătura". întreprinderea de ca
zane mici si arzătoare, regionala 
C.F.R. cane s-au îngrijit să asigure 
pentru cele mai multe cursuri pro
pagandiști care lucrează în același 
loc cu cursanții sau au posibilitatea, 
prin apropierea locului de muncă, 
să-i cunoască. să aibă un contact 
strins cu ei și în afara seminariilor.

în acest fel s-a ajuns — după cum 
ne arăta propagandistul Topan 
Gheorghe de la ..Armătura", ca în 
secția turnătorie a uzinei să se pună 
capăt fluctuației forței de muncă. La 
regionala C.F.R.. munca educativă 
stăruitoare a unor propagandiști a 
contribuit atît la îmbunătățirea acti
vității profesionale a cursantilor. cît 
si la activizarea lor politică.

Nu am putea încheia însemnările 
despre promițătorul debut al anului 
de studiu în învătămîntul de partid 
din județul Clui fără a consacra, un

PROGRAMUL I
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17,35 Ora veselă
13.20 Radar pionieresc bucureștean
18.40 Portativ. Pagini din creația Iul 

Tiberlu Brediceanu
19,30 Telejurnal
20,00 Patria din inimi •— emisiune de 

versuri
20.20 Treptele afirmării
2.0,50 Blocnotes
21.15 Telex
21.20 Telerama sport
21,50 Rapsodii de toamnă 

paragraf instituției cu un rol deosebit 
în desfășurarea întregului învăță- 
mint ideologic din județ — ca
binetul pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă. Con
semnăm. între acțiunile pe care 
le-a întreprins, Ia acest început de 
an, cabinetul, sub îndrumarea co
mitetului județean de partid, pentru 
ancorarea cît mai profundă a învăță
mîntului în realitățile locale, elabora
rea unui amplu documentar privind 
realizările județului în anii socialis
mului, schimbările pe plan economi- 
co-social, perspectivele de dezvoltare 
în actualul cincinal. în același spirit a 
fost dezvoltat sistemul de informare 
si documentare, care cuprinde, ca un 
element1 nou si o bancă de date, cu 
ample capitole consacrate României 
si județului Clui. De curînd s-a 
trimis tuturor punctelor de infor
mare și documentare cîte un 
set cu 45 de grafice, de dimen
siunile unei coli de hîrtie. fumi- 
zînd date si grafice de primă impor
tantă privind dezvoltarea economico- 
socială oe plan national si local.

în sfîrsit. să amintim contribuția 
cabinetului la controlul sistematic al 
desfășurării învătămîntului politico- 
ideologic în organizațiile de partid, 
cu participarea lectorilor comitetului 
județean si a unui larg activ obstesc. 
Controlul efectuat la primele dezba
teri din noul an de studiu semnala, 
odată cu startul bun din numeroase 
organizații, persistenta unor tendințe 
de a trata problemele înt-r-o ma
nieră generală, abstractă (unităti din 
comerț, unitățile sanitare din Cluj- 
Napoca, C.P.L. și Someșul-Gherla 
ețc.) de a ocoli aspectele negative 
din unităti. din activitatea si com
portarea oamenilor, slaba funcționa
litate a unor puncte de informare si 
documentare (întreprinderile „So
meșul". „Porțelanul", uzinele chi- 
mice-Turda etc.l. aceste observații 
fiind aduse la cunoștința întregului 
activ de partid cu prilejul in
struirilor.

Intervenția operativă pentru înlă
turarea acestor neajunsuri, sprijinul 
concret, sistematic acordat organiza
țiilor de partid, generalizarea expe
rienței pozitive vor asigura, fără în
doială, ridicarea calității învătămîn
tului politico-ideologic la nivelul exi
gențelor partidului.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

Asigurarea complexă 
a elevilor și studenților

Administrația Asigurărilor de 
Stat a lărgit, de curînd, sfera 
asigurării complexe pentru tine
retul studios. Astfel, pe lingă e- 
levi. de la 1 octombrie și stu
denții care frecventează cursu
rile de zi ale unei instituții de 
învățămint superior pot con
tracta o asigurare complexă. 
Este o asigurare combinată, in- 
trucit prin aceeași poliță se cu
prind • cazurile de accidente 
ale elevului sau studentului, 
pentru sume asigurate de pînă 
la 18 000 de lei, diferențiate in 
funcție de urmările accidente
lor • cazurile de avariere a 
bunurilor casnice și gospodă
rești luate oriunde de elev sau 
student în afara domiciliului, 
pentru suma asigurată de 2 000 
de lei • cazurile de răspunde
re civilă legală care decurg din 
avarierea unor bunuri din vina 
elevului sau studentului, pentru 
Suma asigurată de 2 000 de lei.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri și 
sume asigurate ca urmare a e- 
venimentelor produse in timpul 
valabilității asigurării, în orice 
loc și cu orice ocazie, inclusiv 
în timpul vacanțelor. Durata a- 
sigurării este de 6 luni sau de 
1 an. Costul asigurării este 1 
leu sau 2 lei pe lună, în func
ție de profilu^ școlii sau al fa
cultății.

Pentru relații suplimentare și 
contractarea asigurărilor, cei 
interesați se pot adresa agen- 
ților și inspectorilor de asigu
rare, responsabililor cu asigură
rile sau la oricare unitate 
A DAS.

Ștefan Bănulescu este a- 
deptul gestațiilor lente. El 
îsi adună nuvelele în volu
mul de mare si îndreptățit 
succes, din 1965. Iarna băr
baților. publică în 1968 un 
volum de versuri Cîntece 
de cimpie. după care ur
mează o pauză lungă, pri
vită de unii comentatori cu 
nerăbdare sau chiar cu 
suspiciune. Iată însă că 
după Scrisorile provinciale 
de anul trecut, confesiuni 
literare situate între epic și 
eseu, ii apare la editura 
„Eminescu" anul acesta 
Cartea de la Metopolis. pri
mul volum dintr-o tetralo
gie aflată, se pare, intr-un 
stadiu avansat al desăvîrsi- 
rij isale. Perioada de peste un 
debeniu dintre prima carte 
consacrată Cîmpiei Bărăga
nului și Dunării de jos, as
prilor locuitori ai bălților 
și ai deltei, și Cartea mi
lionarului (la rîndu-i com
pusă din cîteva „Cărți"), 
s-a dovedit astfel a fi fost 
nu numai o etapă a mun
cilor răbdătoare dar si a 
consecventei acestora în 
raport cu spațiul (geogra
fic. istoric, mitologic) al Ia- 
lomiței răsăritene : căci in
tenția autorului pornit de 
la Făcăieni pare a fi 
transfigurarea unui univers 
familiar. în cercuri succe
siv lărgite, din care să apa
ră un autentic si irepetabil 
univers poetic.

Cărui timp și spațiu îi a- 
parține această lume trans
figurată ? Care este uni
versul omenesc ce o com
pune și, mai ales, dialecti
ca lui ? Iată întrebări legi
time al căror răspuns este 
relativ îngreunat de o anu
mită încețoșare, de o abu
rire a contururilor lumii 
spațiale și temporale |:i 
cărții. în orice caz, se 
pot detecta similitudini 
între lumea lui Ștefan 
Bănulescu si lumile lui 
Odobescu. Duiliu Zamfires- 
cu. Panait Istrati. Jean 
Bart. Gala Galaction. Za- 
haria Stancu. Fănuș Neagu; 
similitudini de la topografie 
si pînă la estetică. Și to
tuși. cîte deosebiri, ce dis
tantă între „Metopolis" și, 
să zicem. „Europolis" 1 
Chiar si spațiul propriu-zis 
geografic, acea zonă din 
Bărăgan si Dobrogea. deși 
incertă ca perimetru, pare 
situată la oarecare depăr
tare de oricare dintre spa
tiile transpuse în imaginile 
unor predecesori și confrați, 
astfel incit „ținutul imagi
nar" al cărui stăpîn și pro
prietar a devenit Ștefan 
Bănulescu (asemenea co
mitatului faulknerian Yok- 
napatawha) trebuie recu
noscut ca de sine stătător 
si în datele lui originare, 
dar mai ales, firește. în ori

cine m a
• 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 : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL
— 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Piesa neterminată pentru pia
nina mecanică : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mark polițistul : SCALA —9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 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.

ginalitatea lui finală. Scrii
torul dorește să asigure un 
superior statuț poetic și 
mitologic unor locuri asu
pra cărora s-au exersat de 
fapt puține tentative de 
acest fel : iar călătorul ce 
va contempla malul delu- 
ros al Dobrogei si șesul Bă
răganului. cu insulele prin
se între ele de brațele Du
nării. va avea după lectura 
cărții întipărită Pe retină, 
laolaltă cu aceste peisaje 
indubitabile ale prezentului 
— Metopolisul. Dicomesia, 
Mavrocordatul. Cetatea de 
Lină sau Insula Cailor.

Primele trei delimitează 
principala geografie natu
rală și umană, pe care din 
drezina sa o contemplă și 
ale cărei istorii miraculoase

tului. prin care oricare fapt 
banal se poate lepăda de 
„prozaismele" lui. Este 
exact pricina pentru care 
ne aflăm, cum s-a consta
tat. nu In fata unui roman 
propriu-zis. ci a unei po
vestiri. în accepțiunea ne
diferențiată si generaliza
toare pe care am moște
nit-o încă din antichitate, 
dar pe care au înnoit-o în 
acest secol numeroși „po
vestitori". prozatori și poeți 
în egală măsură. Ștefan 
Bănulescu urmează exem
plul lui Sadoveanu. lui 
Thomas Mann (din tetralo
gia sa mitică), lui Marquez 
si al altor naratori latino- 
americani. exemplul ciclu
lui de „povestiri frumoase", 
de „povesti miraculoase".

Ștefan BĂNULESCU;

„Cartea
de la Metopolis"
le recapitulează naratorul 
cărții. Milionarul. Milionar 
gratie capacității sale de a 
capta nenumărate povești 
de la toți cei cu care vine 
în contact și care devin și 
ei naratori cu rindul.

Lupta dusă de persona
jele cărții pentru un nume 
care să le cinstească (de la 
eforturile lui Glad, cel ce 
sosește la Metopolis cu o 
reală si simbolică roată) 
este reprezentativă nu nu
mai pentru joncțiunea pe 
care Ștefan Bănulescu o 
statornicește între modern 
si arhaic, luciditate si mi
tologie. dar. într-un plan 
indirect, si pentru valoarea 
pe care el însusi i-o acor
dă denominației, vorbei, 
cuvîntului. Cartea de la 
Metopolis este în accepțiu
ne epic-sincretică o „Carte" 
în măsura în care celebrea
ză forța instituitoare a nu
mirii si a cuvîntului. Aceas
ta este motivația grafiei 
adoptate de autor (cu insis
tentele sublinieri în text, 
inclusiv a numelor de lo
calități. ținuturi, oameni), 
care unor comentatori li 
s-a părut, și puteau să 
li se pară, un tribut plă
tit convenționalismelor es
tetice, în intenție incan- 
tatoare, uneori însă și 
monotone. Dincolo de ase
menea forme de suprafață, 
aceeași motivație stă la în
săși temelia poetică a căr
ții. anume încrederea in 
forța instituitoare a cuvîn-

Din această opțiune a „po
vestitorului" pentru „Car
te" rezultă multe alte pre
ferințe de formă si de sub
stanță. Cititorul ascultă 
ceea ce îi povestește Bănu
lescu. despre ceea ce „îi" 
povestește Milionarul, des
pre ceea ce îi povestește 
Generalul, despre ceea ce 
i-au povestit alții: vulnera
bilitatea unei atare struc
turări rămîne o slabă co
eziune între părți, res
pectiv nevoia de a su
plini organicitatea printr-o 
„ciclicitate" în care să se 
revină neîncetat la aceleași 
întimplări. relatate din alte 
și alte unghiuri. Se obține 
un complicat „joc de 
oglinzi", cu interferențe în
tre real si iluzoriu, fapt și 
vis. Decurge de aici o oare
care statică a situațiilor, în 
fata privirii noastre retin- 
du-se de fapt aceeași lume, 
cu diferitele ei fațete mai 
certe sau mai părelnice. 
După cum derivă, de ase
menea. o prevalentă acor
dată „suprafețelor" multi
colore. comparativ cu „pro
funzimile". Si rezultă. în 
cele din urmă, o precum- 
pănire a „povestirii poeti
ce". epico-lirice. din care 
s-au estompat coeficienții 
dramatici sau tragici, deoa
rece oricît de dureroasă ar 
fi materia primă a situații
lor relatate. însăsi relatarea 
le netezește asperitățile, le 
aduce la un numitor comun.

• Ținutul uitat de timp : GRIVI-
ȚA — 9; 11,15 r 13,30; 16; 18,15* *7“'

• Teatrul Național București (sala
mare) : Marele soldat — 19,30,
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica din 
Cluj-Napoca. Dirijor : Emil Si
mon. Solist : Ivan Drenikov (R.p. 
Bulgaria) — 20.
• Opera Română : Andrea Che
nier — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Patima fără sfirșit —
19,30, (sala Studio) : Viziuni fla
mande — 19.
• Teatrul Gluleștl : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) ; 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
a Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Cîntece din prispa ca
sei" — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10, 
Povestea timpului pierdut — 17.
• Circul București : Super circ
— 19,30.

20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; .20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• La dolce vita (ambele serii) — 
9,45, Eclipsa — 14, Legătura — 
16,15; 18,30, Cel mai bun om pe 
care-1 cunosc — 20,30 : CINEMA
TECA.
• Corsarul negru : BUZEȘTI — 
9; 12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului : FE
RENTARI — 15; 17,15; 19,30.
• Făgăduiala : 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.
• Valea prafului de pușcă — 14;
16, Taburetul prințesei — 18; 20 : 
DRUMUL SĂRII.
• 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 î POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Tănase Scatiu: MUNCA —-9; 
12; 16; 19.
• Buzduganul cu trei peceți : 
COSMOS - 15.30; 19.
• Zîna apelor — 9,30; 11,30; 13,30, 
Marele singuratic — 16; 18; 20 : 
FLACĂRA.
• Balul de simbătă seara : PRO
GRESUL — 16; 18; 20. 

care este al cuvîntului eli
berator si tămăduitor.

Toate acestea pot fi pri
vite și ca „neajunsuri", dar 
mai corect mi se pare să 
fie privite ca decurgind din 
modalitățile estetice pe care 
le-a ales autorul si cărora 
li s-a conformat. Povestiri
le fabuloase ale cărții sale, 
despre Iapa-Roșie cu ghe
tele ei de măritiș si parabo
lele înțelepte ale armeanu
lui Aram Telguran, despre 
Constantin Pierdutul I. ge
nialul matematician ama
tor și „rege" pe Insula 
Cailor, despre croitorul de 
proporții rabelaisiene Po- 
lider. care le croiește pe tot 
întinsul cîmpiei pantaloni 
de dimie locuitorilor Dico- 
mesiei. se supun de fapt 
regulilor unei estetici speci
fice. gravă si ironică potri
vit cu amestecurile proprii 
„povestirilor frumoase". Ele 
sînt cu adevărat frumoase, 
în sensul „Cărților" stră
vechi de înțelepciune. în 
care fuzionează viața și 
moartea, decăderea si îm
plinirea. trecutul si prezen
tul : ca si în sensul unei 
frumuseți expresive, in- 
cantatoare în simplitate și 
transparentă, al cărei crea
tor — stilist de excepție — 
este Ștefan Bănulescu.

Acestuia nu cred că i-am 
putea reproșa ceva „din 
afara" structurilor pentru 
care a optat, ci numai 
„dinlăuntrul" lor. Astfel, un 
anume hieratism pe alocuri 
prea studiat al desenului, 
o anume stăruință prea 
mare asupra formelor (și 
chiar implicațiilor de fond) 
bizantine si neobizantine. u 
anume lungime monotonă a 
savantelor „puneri în sce
nă" (din acel, de pildă, 
prea întins ultim capitol, 
povestind si repovestind 
peripețiile savantului bi
zantinolog Filip Lăscărea- 
nu). în genere excesele unei 
anume ornamentații livrești, 
prezentă si în Scrisori pro
vinciale. si acum: într-un 
cuvînt. scăpările de măsură 
în cadrul propriei poetici, 
altminteri derulată cu sigu
ranță. S-ar putea chiar ca 
observațiile de acest gen, 
pe care unii cronicari le-au 
detaliat, să-și piardă din 
îndreptățire cu trecerea 
timpului. Căci, dacă Ștefan 
Bănulescu va reuși să scrie 
și celelalte părți ale tetra
logiei sale monumentale la 
nivelul acesteia. Cartea sa 
va urma, cred, destinul 
operelor care obișnuiesc 
să-și statornicească felul 
de a fi. la început întru- 
cîtva derutant. în cele din 
urmă însă firesc, în sensul 
unei fidelități de sine din 
ce în ce mai convingă
toare.

Ion IANOȘ1

teatre

Faptele pe care le rela
tăm, petrecute nu in aceste' 
zile, ci într-o perioadă mai 
lungă, vin tocmai să pro
beze cît de imperioasă este 
cerința aplicării prompte, 
cu fermitate, întocmai, a 
legii, in litera și spiritul ei, 
și cît de necesar este de a 
trage învățămintele cuve
nite din neajunsurile ma
nifestate, într-un loc sau 
altul, în acest domeniu.

,..în ziua de 27 martie, 
anul curent, pe stadionul 
„23 August" din Capitală a 
fost depistat un individ 
care se afla aici pentru cu 
totul alte motive decit cele 
ale unui suporter obișnuit : 
vindea bilete cu suprapret. 
Așa a și atras atenția unor 
lucrători de miliție. Și așa 
se face că s-a ajuns la legi
timarea celui în cauză. Ope
rațiune care s-a dovedit 
insă nu tocmai simplu de 
înfăptuit ; puțin a lipsit ca 
lucrurile să nu capete alt 
deznodămînt — în cursul 
legitimării, individul cu 
pricina a dat să lovească 
în cei care interveneau, 
cetățeni și milițieni, cu... 
un ziar. Un ziar în care 
disimulase cu pricepere de 
infractor înrăit un cuțit 
lung de 20 cm.

Și nu mică le-a fost sur
priza milițienilor respectivi, 
și a altora care au cerce
tat mai departe cazul, con- 
statînd că speculantul de 
la stadion, la fel de „pre
gătit" pentru speculă, ca și 
pentru crimă, era nimeni 
altul decit Nicolae Cornel, 
ins care nu intra pentru 
prima oară în conflict cu 
legea. Condamnarea ante
rioară fusese una care nu 
lasă nici un fel de dubii 
asupra lui — 3 ani închi
soare pentru tîlhărie. Dar 
nu numai atît : în comple
tarea rostului acestei sanc

țiuni, instanța pronunțase 
și interdicția conform că
reia lui N. Cornel ii era 
interzis să se mai afle in 
București o perioadă de 5 
ani (interdicție cu atît mai 
necesară și binevenită cu 
cît domiciliul său nu era în 
București, ci în Alexan
dria). Ce căuta atunci a- 
cest cuțitar în București ? 
Nicolae Cornel a revenit în 
București la puțin timp 
după ce a fost pus in liber
tate și s-a reașezat la ve
chea lui adresă din strada 
Cărămidarii de Sus. A fost 
cumva depistat aici la 
vreun control pe linia evi
denței populației, ori a fost 
observată de sectorist rea
pariția acestui musafir ino
portun în Capitală ? După 
cum s-a văzut, acest lucru 
s-a petrecut cu totul în- 
tîmplător, în timpul spe
culei cu bilete de intrare 
la stadion. De altfel, pie
sele dosarului său demon
strează : individul revenit 
din pușcărie, și în conti
nuare aflat în conflict cu 
legea, s-a simțit atît de 
mult în largul lui. incit a 
găsit cu cale să joace și 
farsa încadrării în muncă 
(la întreprinderea de dru
muri și poduri). Iată una 
din căile prin care se 
strecoară în Capitală tot 
felul de indivizi fără că- 
pătîi, care vin aici cu gîn- 
duri nu tocmai curate. Nici 
să se califice, nici să mun
cească, nici să-și viziteze' 
vreo rubedenie! Este de 
aceea cu atit mai necesar 
să se pună ordine, sg se 
clarifice, de către miliție 
și organele de resort din 
întreprinderi și instituții, 
situația tuturor acelor per
soane flotante care n-au 
avut sau nu mai au nici o 
justificare reală pentru pre
zența lor in București. Pen

tru a nu se mai întîmpla, 
ca in cazul de față, să se 
încerce „intrarea" în lega
litate tocmai atunci cind 
legea era încălcată mai 
grosolan.

A remarcat cineva, vreun 
funcționar de la întreprin
dere, vreun lucrător de mi
liție acest lucru ? După 
cum o dovedesc faptele, 
nici vorbă de așa ceva ! 
...Se poate spune că lucră
torii de miliție au acționat 
cum se cuvenea de vreme 
ce un individ cu cuțitul sub 
braț stătea bine mersi in 
București, cind n-avea voie 
să se afle aici încă 5 ani de 
acum încolo ?

Fără îndoială că nu. Și 
n-a lipsit mult ca să se 
vadă — printr-o nouă vic
timă a cuțitului — unde 
duc asemenea îngăduințe 
și neajunsuri în aplicarea 
prevederilor legale privind 
combaterea parazitismului. 
Din fericire, in cazul aces
ta, alte consecințe nu s-nu 
produs. De produs s-au 
produs însă în alte cazuri. 
Și, din păcate, unele din 
acestea nu sînt prea înde
părtate. La o privire mai 
atentă, ele sînt generate de 
aceeași lipsă de suprave
ghere. de lipsa intervenției 
prompte, de aceeași lipsă 
de fermitate.

Să ne oprim, pentru ilus
trarea afirmațiilor de mai 
sus, asupra unui alt fapt. 
Cel al inculpatului Anton 
V. — nume care figurează 
acum pe coperțile unui do
sar penal, de la Judecăto
ria sectorului 4 din Capi
tală. Anton V., zis „Se- 
maca". Născut la 6 mai 
1959. Studii — 10 clase.
Fără ocupație. Domiciliul 
— șoseaua Cățelu, nr. 29. 
Cercetat în cursul iernii 
trecute pentru furturi de și 
din autovehicule. Pus în 

libertate la 10 mai 1977, ca 
urmare a Decretului nr. 
115 de amnistie și grațiere. 
Ce urma să se întîmple cu 
el mai departe ? Ceea ce 
s-a întîmplat și cu alții, cu 
multi alții, cu majoritatea 
tinerilor care au comis 
abateri și au fost puși în 
libertate Ia începutul verii : 
îndreptarea lor spre mun
că. repartizarea într-un co-

Nici un vinovat 
rămas nepedepsit, nici un om 

sancționat pe nedrept
anchetă socială ------------------

lectiv, în vederea reeducă
rii, supravegherea atentă 
din partea tuturor factori
lor educaționali și, bineîn
țeles. îndeosebi din partea 
miliției. Cum s-au petrecut 
lucrurile in fapt ? Cum 
s-au manifestat aceste in
tervenții. cum au acționat 
organele de miliție și cei
lalți factori învestiți cu a- 
nume răspunderi ? Care au 
fost rezultatele ?

Răspundem acestor în
trebări pe baza unui jur
nal. Un jurnal sui-generis, 
întocmit pe baza datelor 
care se referă la perioada 
de după 10 mai, conținute 
in dosarul penal amintit.

...8 iulie. Prima „știre" 
despre isprăvile lui „Se- 

maca" : un furt din auto
turism (casetofon, casete 
etc).

...13 iulie. Alt furt, pe 
7 Drumuri — aparat de ra
dio, piese de mașină etc.

...15 iulie. Furt și o plim
bare clandestină cu o mo
tocicletă cu ataș (ulterior 
abandonată).

...19 iulie. întîlnirea cu 
Simion Petre (individ care 

ispășea o condamnare de 5 
ani pentru tilhărie ; pus in 
libertate la 2 iunie 1977. 
La 4 iunie găsit de miliție 
făcînd speculă cu bilete la 
cinema „Festival"). Este 
prezentat de către A. V. 
lui Uie L„ zis „Spărgăto
rul", la acea dată minor, 
dar deja cu antecedente 
pentru conducere fără per
mis. Toți trei participă in 
aceeași noapte la devali
zarea a două „Dacii".

...20 iulie. Apare și un al 
patrulea : N. Corneliu, tot 
minor.. Este atras și el în 
grup, și în aceeași noap
te se mai înregistrează 
un păgubaș cu mașina Rrtprtâ

...22 iulie. Alt furt (A. V. 

+ N. Corneliu) : o trusă 
medicală, pe care o arun
că în parcul I.O.R. Și tot 
în aceeași noapte încă o 
mașină forțată.

...23 iulie. Idem.

...27 iulie. Putină „varia
ție" : este furată o moto
retă „Mobra". Să nu fi fost 
deloc cunoscute asemenea 
fapte ?

în dosar există și O

declarație a lui A. V., 
in care povestește cu 
lux de amănunte una din 
isprăvile sale. Și totuși, 
nici o . măsură. N-or fi 
fost probe suficiente ? Iată 
insă tot in dosar un alt 
semnal : procesul-verbal
de percheziție și găsirea 
„Mobrei" furate. Datat — 28 
iulie 1 Ceva pare că începe 
să se miște ; probabil că, 
laolaltă cu alți pierde-vară 
ca și el. „Semaca" fusese 
întrebat de ce nu se înca
drează. Astfel că, la 3 au
gust. s-a și angajat în scris 
că se va încadra. Promi
siune, după cum se va ve
dea. cu totul deșartă ! 
Ceva te face să crezi însă 
că la respectiva circum

scripție de miliție (nr. 9) nu 
știa stingă ce face dreapta: 
numai o zi mai tîrziu, pe 
4 august. Anton V. este 
căutat acasă de un ofițer 
de miliție. Motivul î Ci
tăm : „avînd in vedere do
sarul de cercetare penală 
nr..„ privind pe numitul 
Anton V„ zis „Semaca", 
cunoscut ca autor al mai 
multor furturi de și din 
autovehicule"... Adică l-au 
avut cu o zi înainte „invi
tat" la circă și n-au făcut 
nimic, lăsînd pe a doua zi, 
să-1 caute acasă ?! Nu e 
de mirare că furtișagurile 
au continuat, de vreme ce 
autorul lor n-a fost chemat 
la ordine, in numele legii.

...15 august. Anton V. 
are poftă de o plim
bare cu un „Mercedes". 
Nu ezită să spargă cu 
o piatră geamul de vînt. 
Are ghinion : este prins a- 
supra faptului de un mili
țian, condus la circum
scripție și predat ofițerului 
de serviciu. în sfirșit, ve
nise momentul să fie luat 
de guler și pus la punct, 
trimis la muncă (dacă mai 
era cazul), supravegheat 
sau cercetat (dacă perspica
citatea și flerul oamenilor 
legii și ordinii publice ar fi 
funcționat fără greș). Dar... 
in loc să se întîmple acest 
lucru, este trimis să se 
plimbe. Și jurnalul nostru 
continuă. Mai întii, cu o 
ispravă comisă — stupoa
re 1 — în aceeași seară : o 
plimbare cu un „Opel" for
țat și pornit fraudulos. Ga
lant. Anton V. a invitat-o 
la o plimbare cu mașina și 
pe Mariana. „La sfirșit, 
am dus mașina la loc..,". 
Iar la acest punct se im
pune să facem o paranteză, 
citind un fragment din re
chizitoriul procuraturii. Ia- 
tă-1 cum sună : „deși in

culpatul A. V., după prin
derea sa în flagrant a fost 
atenționat asupra conduitei 
sale viitoare și asupra ne
cesității încadrării în mun
că. acesta a continuat să 
comită fapte penale...". Te 
și miri cum asemenea bla
jine dojeni au fost adre
sate unui hot înveterat 
să miște inima împietrită a 
spărgătorului de mașini 1 
Ce în'seamnă „atenționat" 
în cazul unui ins care nu 
era deloc la prima aba
tere ? II prinzi asupra fap
tului și-i dai drumul, ca 
unui copil pe care-1 ame
ninți cu degetul fiindcă a 
dat iama prin borcanul cu 
dulceață ? Iată însă mai 
departe cum neintervenția 
și-a dat concursul :

,..16 august. O nouă plim
bare cu „Opel“-ul. Furat 
din nou, se înțelege. Cu 
alți parteneri de plimbare : 
o altă Mariană și un 
amic...

...17 august. Ca și cum 
noaptea precedentă nu 
s-ar fi întîmplat nimic ne
curat, A. V., care fusese 
din nou chemat la miliție 
sau îl vizitase cineva acasă, 
reînnoiește angajamentul 
de a se încadra : chipurile, 
așteaptă altă repartizare, 
că pentru I.O.R. nu are ca
lificare...

...26 august. Este căutat 
din nou acasă de un ofițer 
de miliție. „întrucît fiind 
invitat în zilele de 20 și 25 
august la circumscripție 
pentru cercetări nu s-a 
prezentat...". Căutare za
darnică și la această dată !

...27 august. Alt furt. 
Scule, piese, aruncate apoi 
peste gard.

...28 august. Un furt, 
ziua în amiaza mare, de 
diferite obiecte din mași
nă ; posesorul ei era doar 

cîțiva pași mai încolo, la 
cumpărături.

...29 august. Idem.

...3 septembrie. O plim
bare pe săturate, jumătate 
de București (pînă la ter
minarea benzinei), cu o 
„Dacia 1 300", cu număr de 
Teleorman...

Aici se sfîrșește și „jur
nalul" : cîteva zile mai 
tîrziu. hoții de mașini au 
ajuns, în sfirșit, la loc si
gur. în arestul miliției. Și 
de aici. în instanță. De ce 
cu asemenea încetineală ? 
Nu erau probe concluden
te ? A fost nevoie de luni 
de zile de verificări și 
confruntări care să fi în
dreptățit întrucîtva expec
tativa ?

Se înțelege, atunci cîn< 
planează dubii, cind pro 
bele clare lipsesc, orie 
căutări și cercetări supl 
mentare sînt întemeiate 
justificate. Fiindcă oricii 
în orice împrejurare, t 
buie făcut totul ca nim 
să nu fie nevoit a sup< 
pe nedrept rigorile legi 
în virtutea acestui pr 
piu, se cere procedai 
rigoare maximă. Ac 
rigoare, combativitate: 
promptitudinea cuveni 
cer însă manifestat 
toată hotărîrea și imi 
celor care au săvirși 
teri — și care nu po 
trebuie să rămînă 
ționați — împotriva 
terii oricăror infrac 
oricărui individ care 
și nesocotește legii

Nu prin dojeni 
hui blindetii" se 
actele antisociale 
măguri ferme, a 
perativ și cu int 
legea 1

Dinu PC
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Maiestății Sale QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Sultanatului Oman, am plăcerea 
să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și prosperitate poporului omanez.

Sint încredințat că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu 
spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

I
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Jos pălăria!
Ion Olteanu, un harnic și ta

lentat muncitor de la întreprin
derea mecanică de material ru
lant „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca, a realizat cea de-a 35-a 
inovație a sa. Este un dispozi
tiv ingenios, care înlocuiește 
munca a patru oameni. In- 
trebindu-l la care din inovațiile 
sale ține mai mult și mai mult, 
ne-a răspuns :

— Eu sint ca părintele care 
ține la toți copiii, dar parcă pe 
cel mai mic il iubește mai mult. 
Și mie mî-e mai dragă cea mai 
tinără dintre născocirile mele.

Cit despre recompensa cea 
mai prețioasă de pină acum, 
Ion Olteanu ne-a spus că ea 
se numește stima colegilor, ex
primată in acele cuvinte rostite 
sincer, muncitorește, ori de cite 
ori le face cite o bucurie : „Bra
vo ! Jos pălăria !“.

După 50 
de ani

V I
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învă-
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Pe Matilda Antonovici, 
țătoare pensionară din localita
tea Fundu Moldovei—Suceava, 
au vizitat-o 11 consăteni — băr
bați și femei — cu brațele în
cărcate cu flori. Flori pentru 
fosta lor învățătoare, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de 
cînd cei 11, sub îndrumarea pă
rintească a învățătoarei, au în
ceput să deslușească tainele a- 
becedarului. Și tot în semn de 
prețuire pentru dăscălița care 
le-a îndrumat primii pași în 
viață, cei 11 i-au înmînat și un 
album în care fiecare a ținut 
să-și exprime gînduri alese de 
recunoștință, însoțite de tradi
ționala urare : „Să ne trăiești 
întru mulți ani, cu sănătate".
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Robotelul 
harnic
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Dacă te afli in orașul < 
stanța și vrei să cunoști 
exactă poți să formezi de 
orice telefon de 5 ori cifra 4 
și, imediat, o voce caldă și plă
cută te anunță că, la semnalul 
următor, va fi ora X. Vocea nu 
este a unei operatoare de ser
viciu, ci a unui robot construit 
de maiștrii Gheorghe Muntea- 
nu, Napoleon Popescu și tehni
cianul Ștefan Paraschiv. Robo
tul poate oferi răspunsul dorit 
tuturor apelurilor, dar în cazul 
că te-ai „îndrăgostit" prea mult 
de glasul acela catifelat și ții 
receptorul deschis, in mod po
liticos, după o singură repetare, 
te trezești că-ți vine tonul. Pen
tru că „roboțelul" consfințeau 
se grăbește să mai răspundă și 
altora. Nu-i sentimental, dar 
este harnic.

Con- 
ora 

’ la I
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La examenul de obținere a 
permisului de conducere auto, 
Alexandru lanul, din munici
piul Dej, a fost prins cu... răs
punsurile gata făcute.

— De unde aveți răspunsuri
le ? — l-au întrebat examinato
rii.

— De la loan Husa, din con
ducerea școlii de șoferi 
tori.

— Și Husa de unde le
— De la instructorul 

Alexandru Marton, care 
ticipat de curînd la o testare a 
cunoștințelor tehnice și de cir
culație. Așa că, auzind despre 
ce e vorba, mi-a venit ideea să 
vin cu răspunsurile de acasă.

Idee neinspirată. Urmarea : 
Alexandru lanul n-a obținut 
permis de conducere, iar Ioan 
Husa din conducerea școlii de 
șoferi și instructorul Alexandru 
Jlarton au fost trimiși să 
creze în altă parte.

Fără 
precedent

La o expoziție de acvarii 
deschisă in municipiul Tg. Mu
reș, vizitatorii au putut admira 
o sumedenie de specii de pești
șori exotici. Dar punctul de a- 
tracție cel mai mare il constitu
iau trei broaște țestoase dintr-o 
specie extrem de rară. Una din
tre ele aparținea unui copil, un 
mare pasionat al acvariilor, pe 
nume Siklody Ștefan, in virstă 
de 10 ani. Un vizitator, din rău
tate și lăcomie, a comis un act 
iresponsabil : a virit mina in 
acvariu și a furat, pur și sim
plu, tocmai broasca țestoasă a 
puștiului. Necazul acestuia e cu 
atît mai mare cu cit biata 
broască țestoasă nu putea su
praviețui decit in condițiile spe
ciale ce-i fuseseră asigurate în 
respectivul acvariu.

La locul 
faptei

Electricianul Magyarl Atila, 
de la întreprinderea „România 
muncitoare", conducea cu vite
ză excesivă autoturismul său 
pe un bulevard din Cluj-Napo- 
ca. La o trecere de pietoni, 
marcată vizibil, el a accidentat 
grav un pieton. In loc să se 
oprească, să acorde victimei 
primul ajutor, el a dispărut de r 
la locul faptei. Mai întîi a cău
tat să ducă „tratative" cu fa
milia accidentatului, pentru a 
ajunge la o „înțelegere". N-a 
reușit. De frică, a dispărut de 
acasă. S-a întors numai după 
vreo șapte ore și s-a prezentat 
la organele de miliție. Cercetă
rile au demonstrat că, de fapt, 
tărăgăneala prezentării la orga
nele de miliție avea un scop 
precis : trecerea timpului și, 
odată cu el, eliminarea dozei 
de alcool din sînge pe care o 
avea în clipa cind se urcase la 
volan. Dar s-a înșelat : de ce 
i-a fost frică, tot n-a scăpat.

ama-
avea ? 

nostru, 
a par-

lu-
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări trimis 
cu ocazia celei de-a 54-a aniversări a Republicii Turcia.

Doresc să prezint Excelenței Voastre viile mele mulțumiri și urările 
mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea României prietene.

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Republicii Turcia

Primire la Consiliul
Tovarășul Gheorghe Pană, pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit, joi, delegația mun
citorilor din R. P. Chineză, condusă 
de Șiu Uan-țîn, vicepreședintă a Uni
unii Generale a Sindicatelor din pro
vincia Getiang, care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R., face o vi
zită de prietenie și schimb de expe
riență în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă

entral al U.G.S.R.
caldă, prietenească. De ambele părți 
s-a exprimat satisfacția pentru bu
nele relații existente între oamenii 
muncii din cele două țări, precum și 
dorința de a acționa pentru dezvolta
rea lor în continuare.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A luat parte, de asemenea. Li Tin- 
ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Vizita delegației de

Muncitoresc
La invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație de activiști ai Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, condusă de 
tovarășul Gyula Borics, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră.

In cursul vizitei delegația a avut 
întîlniri și discuții la Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale, Consi
liul Legislativ, Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, Comi
tetul județean Neamț al P.C.R., Co
mitetul municipal Roman al P.C.R.,

activiști ai Partidului 

Socialist Ungar
unități industriale și agricole, obiec
tive social-culturale și turistice din 
Capitală și alte localități.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. A 
fost de față Gyorgy Biczâ, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

întilnirile alegătorilor cu candidații 
Frontului Unității Socialiste

(Urmare din pag. I)
ceea ce se realizează prin eforturile 
societății, prin eforturile lor perso
nale, se răsfrînge în mod direct asu
pra propriului nivel de viață, asupra 
dezvoltării tuturor localităților țării.

Pe fondul acestei realități s-a re
marcat, de asemenea, și spiritul cri
tic, exigent, în care cetățenii țării a- 
nalizează neîmplinirile, sînt preocu
pați de găsirea celor mai bune soluții 
pentru perfecționarea activității pe 
sectoare și în ansamblu a consiliilor 
populare, pentru perfecționarea în
tregului cadru de întărire a democra
ției noastre socialiste. Profunzimea, 
franchețea, caracterul concret al opi
niilor critice formulate în cadrul a- 
cestor întîlniri — vizînd probleme 
mai mici ori mai mari, vizînd atît 
organismele de decizie, cît și obștea 
localităților — sînt o expresie a mo
dului direct in care cetățenii își exer
cită controlul asupra activității con
siliilor populare, participă la con
ducerea întregii vieți sociale, asigu- 
rînd astfel adîncirea continuă a de
mocrației noastre socialiste.

Peste două zile au loc alegerile.

Cetățenii țării, alegătorii își vor da 
votul candidaților Frontului Unității 
Socialiste, a căror platformă politică 
o constituie Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a patriei 
spre comunism, concretizat pentru 
perioada noului mandat în obiective
le și sarcinile ultimilor ani ai actua
lului cincinal, în planurile de dez
voltare economico-socială ale consi
liilor populare din fiecare localitate. 
Prezentîndu-ne cu toții, duminică, în 
fața urnelor, să dăm votul nostru pen
tru programul de înflorire multilate
rală a țării, a fiecărei localități in 
parte, pentru cei mai buni dintre cei 
mai buni candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste, tovarășii noștri de 
muncă — muncitori, țărani, activiști 
de partid și de stat, intelectuali, fe
mei, tineri și virstnici fără deosebire 
de naționalitate — învestindu-i cu 
înalta răspundere de a face totul. în 
întreaga lor activitate, pentru înfăp
tuirea politicii pentru care votăm, 
pentru traducerea în viață a mărețe
lor obiective de ridicare a României 
socialiste pe noi culmi de prosperita
te și civilizație.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc joi la amiază semnarea 
Acordului cultural între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Australiei. Documentul a fost 
semnat de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al ță
rii noastre, și John Rowland, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Australiei. Intrarea în vigoare a a- 
cestui acord va crea condiții pentru 
dezvoltarea schimburilor în domeniul 
învățămîntului prin vizite reciproce 
de cadre universitare, cadre academi
ce, de cercetători, conferențiari, ex- 
perți, prin acordarea de burse pen
tru studii. Alte prevederi vor înlesni 
cooperarea între cele două țări pe 
tărimul literaturii, artei, vor promova 
cooperarea intre organizațiile de ti
neret, serviciile de presă, radio și 
televiziune, în domeniul sportului și 
turismului. /

Au participat Dumitru GhîȘe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, alți reprezen
tanți ai unor instituții cultural-știin- 
țifice.

Au fost prezenți Barrie Graham 
Dexter, ambasadorul Australiei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în cadrul aniversărilor recomanda

te de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO, joi, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" din Capitală, a 
avut loc o seară literară consacrată 
sărbătoririi a 100 de ani de la naște
rea poetului pakistanez Mohammad 
Iqbal.

După cuvîntul introductiv, rostit de 
Ion Hobana, secretarul Uniunii scrii
torilor din Republica Socialistă 
România, poetul Ion Larian Posto- 
lache a evocat viața și opera poetu
lui și filozofului de limbă urdu și 
persană. în continuare a avut loc 
un recital din versurile lui Moham
mad Iqbal, susținut de actori ai tea
trelor bucureștene.

Au fost de față S. A. Moid, amba
sadorul Republicii Islamice Pakistan 
Ia București, alți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
scriitori, critici și istorici literari, un 
numeros public.

Cu ocazia aceluiași eveniment, in 
holul Casei scriitorilor a fost deschi
să o expoziție de carte și fotografii 
ce ilustrează activitatea poetului pa
kistanez.

★
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, delegația 
Ministerului Tineretului din Irak, 
condusă de Kerim Mahmoud Hus
sain, ministrul tineretului, președinte 
al Uniunii Generale a Tineretului 
Irakian, s-a întîlnit cu tineri și stu- 
denți de la Uzinele de mașini grele 
și Institutul politehnic din București, 
cu elevi de la Liceul de matematică 
și fizică nr. 4 — Măgurele.

Delegația a purtat convorbiri la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C.

Au fost vizitate obiective social- 
culturale și sportive din Capitală.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

2o și 21 noiembrie, in țară : vremea va 
continua să se răcească, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de averse, mai 
frecvente în jumătatea de nord-vest a 
țării. In nordul țării și izolat în zona 
subcarpatică se va semnala lapoviță 
și ninsoare. Vînt moderat cu intensifi
cări pină la 50 km pe oră, în nordul 
țării, și pînă la 100 km pe oră, în zo
nele de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și plus 
6 grade, iar cele maxime între 5 și 15 
grade. La munte va ninge.

DIN VIATA PARTIDELOR
________________________________________ș_______________________________________________________________________

COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI
U. C. !■:

Un amplu program de acțiune pentru actuala 
etapă de dezvoltare socialistă a Iugoslaviei

Săptămânalul „Komunist", organ al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, publică un amplu editorial consacrat programului de acțiune schițat 
în cunoscuta „Scrisoare adresată partidului", in urmă cu cinci ani, de pre
ședintele Tito și Biroul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Dacă situația actuală din societatea 
noastră și din Uniunea Comuniștilor 
se compară cu cea de acum cinci 
ani — arată revista — schimbările 
sînt mari, iar cuceririle în toate do
meniile sînt atît de importante incit 
s-ar putea crede că este vorba de 
o perioadă de timp mult mai mare 
de la elaborarea Scrisorii. Scrisoarea 
atrăgea atenția asupra ezitărilor se
rioase din Uniunea Comuniștilor, 
asupra rezistențelor față de politica 
partidului, manifestate de pe poziții 
liberaliste, naționaliste și tehnocra
tice, asupra fenomenelor fracționiste 
și de grup. în cursul ultimilor cinci 
ani, aceste forțe ostile au fost 
înfrînte în întregime și înlăturate de 
pe scena politică. Aceasta a deschis 
calea spre consolidarea rapidă a uni
tății și coeziunii ideologice a U.C.I. 
în prezent, după aprecierea președin
telui Tito și a forurilor celor mai 
răspunzătoare, această unitate este 
mai trainică decit orieînd.

Scrisoarea se referea la deficiențe 
Îngrijorătoare în cadrul Uniunii Co
muniștilor în ce privește capacitatea 
acesteia de a-și înfăptui politica, de 
a face ca pozițiile și concluziile sale 
să se afirme. Atunci s-a trasat sar
cina primordială de a transforma 
U.C.I. într-o organizație de acțiune 
revoluționară. Astăzi, in acest do
meniu, situația este calitativ deose
bită față de anul 1972. Uniunea Co
muniștilor a „pătruns" în toate or
ganizațiile de muncă, comunitățile 
social-politice, în care comuniștii mi
litează pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Desigur, mai trebuie 
depuse multe eforturi pentru ca Uni
unea Comuniștilor să se ocupe în 
permanență și în mod direct de 
problemele organizațiilor de mun
că, ale asociațiilor lor, de sis
temul delegaților și organizațiilor 
social-politice. Situația actuală se 
deosebește însă radical de cea din 
perioada cînd forțe opuse încer
cau să îndepărteze U.C.I. de cen
trul vieții politice și sociale. Se poate 
astfel aprecia că, după publicarea 
Scrisorii, s-a schimbat vizibil atitu
dinea clasei muncitoare și a oameni
lor muncii față de Uniunea Comu
niștilor. Au crescut considerabil in
fluența și prestigiul U.C.I. în toate 
mediile. în prezent, muncitorii for
mează cel mai mare grup social în 
rîndul Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

în cursul celor cinci ani au fost 
soluționate și problemele stabilizării 
economice, ale învățămîntului marxist 
în rîndul U.C.I. și în societate, pre
cum și alte probleme abordate în 
scrisoare. Desigur, în economie există

și acum multe probleme, dar ele sînt 
de altă natură. De exemplu, proble
ma investițiilor neacoperite — pe 
care Scrisoarea a abordat-o cu mare 
seriozitate — astăzi se soluționează 
cu succes în mare parte.

Cu cinci ani în urmă, situația în 
ce privește învățămîntul ideologic în 
rîndurile partidului era îngrijoră
toare. Scrisoarea a trasat drept sar
cină urgentă și imediată obligația ca 
toate organizațiile comunale ale 
U.C.I. să elaboreze programe de în- 
vățămînt marxist. Intre timp, fiecare 
organizație de bază a U.C.I. și-a ela
borat programul de învățămint 
marxist. Aproape toți comuniștii sînt 
cuprinși în forme organizate și per
manente de pregătire politico-ideo- 
logică. A fost stabilit un nou sistem 
de învățămint ideologic în cadrul 
școlilor politice.

Prin urmare, sarcinile trasate de 
Scrisoare au fost înfăptuite cu succes 
prin acțiunea hotărîtă a Uniunii Co
muniștilor. Iar aceasta este cea mai 
bună confirmare a vitalității și a con
ținutului marxist revoluționar al 
acestui document. Totuși, sarcinile 
trasate de Scrisoare sînt în parte și 
acum actuale.

Scrisoarea atrăgea atenția asupra 
necesității zădărnicirii tuturor prac
ticilor de realizare a unor venituri 
fără muncă — prin uzurpări, înșelă
ciuni, mită, corupție, eludarea legi
lor, neglijarea aplicării principiului 
remunerării după muncă etc. Scri
soarea se referea la importanța creș
terii eficienței organelor de stat și 
sociale corespunzătoare — organele 
de control și justiție — care, prin 
acțiunea lor social-politică perma
nentă și amplă, să combată aceste 
fenomene negative. Deși s-au obți
nut rezultate remarcabile și pe acest 
plan, mai sînt suficiente sarcini de 
îndeplinit. Se pare că problemele în 
domeniul politicii sociale, care apar 
în legătură cu dobîndirea fără muncă 
a unor mijloace materiale, scapă 
atenției unui număr de organiza
ții. încă nu a fost soluționată pro
blema stabilirii unor organe sociale 
care să împiedice eficient, pe baza 
legii, îmbogățirea fără muncă. în 
perceperea impozitului la veniturile 
individuale și la alte venituri ale 
cetățenilor se neglijează principiul 
potrivit căruia cel care cîștigă mai 
mult — surplusul de venit fiind re
alizat în parte și datorită contribu
ției comunității sociale — trebuie să 
plătească un impozit mai mare.

In ce privește programele de con
struire a locuințelor pentru munci
tori — domeniu în care s-a făcut

destul de mult în cei cinci ani — 
se constată din nou, pe alocuri, ma
nifestări de neglijare. Uniunea Co
muniștilor este obligată să aibă 
permanent în atenție soluționa
rea problemei locuințelor, îndeo
sebi pentru muncitorii cu cele 
mai mici venituri. Aceeași sar
cină îi revine în problema asigurării 
condițiilor de școlarizare a copiilor 
de muncitori, ridicării standardului 
social, acordînd prioritate producăto
rilor direcți. Pe acest plan nu ar 
trebui totul lăsat pe seama acțiunii 
sindicatelor.

„Etapa actuală a revoluției are o 
importanță decisivă pentru direcțiile 
de dezvoltare și destinul socialismu
lui în Iugoslavia — se sublinia în 
Scrisoare. Esența problemei constă în 
următoarele: sau clasa muncitoare va 
dirija întreaga reproducție socială și 
va asigura rolul hotărîtor în adoptarea 
deciziilor politice și sociale, sau se 
vor consolida acele relații și forțe 
care se opun intereselor clasei mun
citoare, socialismului și autocondu- 
cerii. In acest moment de cotitură, 
Uniunii Comuniștilor îi revine o răs
pundere sporită în stabilirea direc
ției dezvoltării sociale, în asigurarea 
funcționării și dezvoltării sistemului 
socialist de autoconducere, în întă
rirea caracterului revoluționar al pu
terii clasei muncitoare, în garantarea 
conținutului socialist al tuturor hotă- 
rîrilor sociale". Această opinie, ex
primată in partea finală a Scrisorii, 
explică pe deplin motivul elaborării 
acestui document. Cerințele formu
late de Scrisoare, comparate cu si
tuația actuală din societate, confirmă 
că sarcina esențială a fost în mare 
parte realizată.

Scrisoarea ne-a îmbogățit, în ace
lași timp, cu o învățătură trainică : 
Uniunea Comuniștilor nu trebuie să 
permită neglijențe și delăsări de na
tură să ducă la regenerarea fenome
nelor la care ea s-a referit. Pe 
alocuri, acest lucru se întîmplă. For
țele naționaliste și alte forțe adver
se, învinse din punct de vedere 
politic, își ridică din nou capul și 
caută să-și spună cuvîntul sub di
verse forme. întreaga noastră expe
riență, precum și cea care a determi
nat publicarea Scrisorii, ne învață 
un singur lucru : spațiul de acțiune 
al adversarilor sistemului nostru so
cial este cu atît mai restrîns cu cît 
Uniunea Comuniștilor — în frunte 
cu toate forțele socialiste organizate 
și în legătură directă cu ele — este 
mai activă, mai întreprinzătoare, mai 
fermă în înfăptuirea propriei politici, 
iar aceasta înseamnă realizarea as
pirațiilor muncitorești, de clasă, ale 
revoluției noastre, exprimate în dez
voltarea consecventă a autoconduce- 
rii socialiste și în întărirea poziției 
noastre nealiniate în lume — se 
arată în încheierea articolului.

„PRAVDA":

Excursiile peste hotare 
pentru turiștii 

aflați în stațiuni 
balneoclimaterice

Pentru turiștii aflați în sta
țiunile balneoclimaterice se or
ganizează excursii de o zi pes
te hotare. în R.P. Bulgaria, Ia 
Russe — se programează 
excursii pentru turiștii aflați in 
stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal. Timiș, Cheia, Slănic-Pra- 
hova, Pucioasa. La excursiile in 
R.P. Ungară (Debrețin, Szeghed 
sau Budapesta) pot participa 
cei ce se află în stațiunile Fe
lix, 1 Mai, Buziaș.

Turiștilor aflați pentru cură 
balneară în stațiunile Eforie- 
Nord, Neptun și Mangalia li se 
oferă posibilitatea de a vizita 
orașul Varna de pe litoralul 
bulgăresc al Mării Negre.

Prețul excursiei este avan
tajos și cuprinde servicii de 
transport, masă ș.a. Turiștii 
beneficiază și de o adeverință 
pentru schimb valutar în limita 
sumei de 250 lei.

înscrieri și informații supli
mentare la agențiile și filiale
le oficiilor județene de turism, 
precum și la O.N.T. Litoral.

COMPLEXUL MINERVA
De la inaugurarea sa, mo

dernul complex MINERVA din 
București și-a cîștigat un bine 
meritat renume în rețeaua ho
telieră prin calitatea serviciilor 
•și a produselor.

Pentru a răspunde tuturor e- 
xigențelor, colectivul se preo
cupă de crearea unei ambianțe 
plăcute, oferind o gamă variată 
de specialități culinare și de 
cofetărie, de vinuri din cele mai 
renumite podgorii.

• PROIECTUL UNUI 
TREN-CISTERNĂ ZBURĂ
TOR a fost elaborat de oa
meni de știință din R.S.S. Ucrai
neană. Destinată pentru trans
portarea combustibilului lichid, 
garnitura va avea o lungime de 
circa o jumătate de kilometru și 
se va deplasa prin văzduh cu o 
viteză de pină la 100 kilometri 
pe oră. Locul vagoanelor fero
viare îl iau în acest caz baloa
nele aeriene, iar funcția de loco
motivă va reveni unui dirijabil 
de tracțiune. Un alt dirijabil va 
fi atașat la extremitatea cealal
tă a garniturii pentru a-i men
ține stabilitatea. Proiectul pre
vede amenajarea unor stații de 
încărcare a benzinei și petrolu
lui în cisternele aeriene dotate

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL

Echipa României s-a calificat în turneul final 
pentru „Trofeul Carpați"

Ieri, la Baia Mare, s-au încheiat 
jocurile din grupele preliminare 
pentru „Trofeul Carpați". Echipa re
prezentativă a României s-a califi
cat în turneul final. Aseară, ea a 
întrecut echipa Danemarcei cu 23—20 
(11-5).

După o primă repriză satisfăcă
toare ca joc de ansamblu, în partea 
secundă a meciului formația noastră 
s-a prezentat iarăși neglijent In fa
zele de apărare, primind mai multe 
goluri parabile, printre care și o 
serie de șase (de la scorul de 14—6 
la acela de 14—12).

De altfel, în această repriză hand-

baliștii noștri n-au mai fost la înăl
țime nici în atac, eficacitatea ac
țiunilor arătîndu-se în scădere sen
sibilă.

Surpriza etapei a constituit-o în- 
frîngerea reprezentativei R.D. Ger
mane din partea aceleia a Bulgariei, 
scor : 22—26 (16—16) ! Pe linia ace
leiași comportări promițătoare, echi
pa secundă a României a terminat 
la egalitate cu echipa Spaniei, 19—19 
(7-9).

Astăzi este zi de pauză ; meciurile 
turneului final pentru „Trofeul Car
pați" urmînd a se juca sîmbătă și 
duminică.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Jucătorul român Ilie Năstase a ob

ținut o nouă victorie în cadrul tur
neului pentru „Challenge Cup- 
W.C.T.". concurs care reunește în a- 
ceste zile la Las Vegas (Nevada) pe 
opt dintre cei mai buni tenismani ai 
lumii.

In cea de-a doua partidă susținută, 
Ilie Năstase l-a întîlnit pe campionul 
australian Rod Laver, în fața căruia 
a cîștigat în două seturi, cu 6—5, 6—4. 
în aceeași grupă preliminară, ameri
canul Vitas Gerulaitis l-a întrecut cu
5— 6, 6—4, 6—4 pe Roscoe Tanner 
(S.U.A.).

în grupa preliminară A s-a dispu
tat o singură partidă, încheiată cu o 
mare surpriză : americanul Dick 
Stockton a reușit să-1 învingă cu 6—5,
6— 5 pe cunoscutul său compatriot 
Jimmy Connors, cotat inițial ca prin
cipal favorit al turneului.

• în localitatea portugheză Faro 
s-a disputat meciul dintre reprezen
tativele Portugaliei și Ciprului con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa I euro
peană). Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (2—0).

Din această grupă, pentru turneul 
final din Argentina s-a calificat e- 
chipa Poloniei.

Pînă la data de 17 noiembrie se 
cunosc 11 dintre cele 16 echipe par
ticipante la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, programat 
în luna iunie a anului viitor în Ar
gentina. Acestea sînt : R.F. Germania 
(deținătoarea titlului), Argentina (țară 
organizatoare), Polonia, Austria, O- 
landa, Suedia, Scoția, Brazilia, Peru, 
Mexic și Franța.

Prognoza vremii-un teren de conlucrare 
la scara întregului glob

Deschizind ziarele de dimineață, orice om poate afla timpul probabil. 
Citeva rinduri într-o pagină de ziar... Dar dincolo de ele se ascunde 
munca meticuloasă a meteorologilor, realizările unui șir de științe — ale 
hidromecanicii și fizicii atmosferei, matematicii și ciberneticii, scrie ziarul 
„Pravda" intr-un amplu articol despre prognoza vremii și perspectivele 
existente in acest domeniu. Redăm mai jos extrase din articol.

In cadrul Serviciului meteorologic 
mondial există un sistem global de 
observații, iar în majoritatea țărilor, 
lumii funcționează o rețea de stații 
sinoptice terestre, care furnizează de 
8 ori pe zi „clișee" ale stării vremii. 
Stații de sondare verticală pătrund 
de două ori pe zi în atmosferă și 
transmit date despre viteza și di
recția curenților de aer. temperatura 
și umiditatea atmosferei. In prezent, 
pe întregul glob lucrează 10 000 de 
stații sinoptice și circa 800 de stații 
de sondare a atmosferei. Navele de 
cercetări științifice ale Uniunii Sovie
tice și ale altor țări efectuează per
manent observații în patru puncte 
din Oceanul Atlantic și într-un punct 
din Oceanul Pacific. Paralel, circa 
2 000 de nave comerciale și peste 
1 500 de avioane de pasageri transmit 
informații despre starea atmosferei 
de pe traseele pe care le parcurg.

Dar a fixa situația existentă la un 
moment dat înseamnă a te opri la 
jumătatea drumului. Rezultatele ob
servațiilor trebuie comunicate unor 
centre speciale, unde ele sînt anali
zate și utilizate la întocmirea prog
nozelor. în acest scop a fost creat 
un sistem global de comunicații, care 
leagă între ele centrele meteorologice 
mondiale, regionale și naționale de 
prelucrare a datelor. Centrele mon
diale își au sediul la Moscova, 
Washington și Melbourne. Afluxul 
de informații care le parvin se de
dublează. Datele privitoare la starea 
vremii și curenții de aer parvin pe 
masa meteorologilor sub forma unor 
hărți cu semne convenționale. Pe 
baza lor. specialistul pune „diagnos
ticul" stării atmosferice din emisfera

boreală, australă și din zona tropi
cală. Paralel, această informație este 
dirijată prin canalele de comunicație 
către mașinile electronice de calcul. 
Ele efectuează calculele privitoare la 
starea atmosferică și rezultatele ci
frice ale prognozei parvin meteoro
logilor, care stabilesc pe baza lor 
cum va fi timpul în viitorul apropiat.

Erorile de apreciere se explică 
printr-un șir de factori. Deși există 
un mare număr de stații meteorolo
gice, ele sînt distribuite inegal. întin
deri uriașe de pe glob, îndeosebi în 
emisfera sudică, precum și oceanul 
mondial, care are o influență consi
derabilă asupra fenomenelor atmo
sferice, constituie puncte albe în că 
privește observațiile meteorologice.

Sistemul de sateliți meteorologici 
polari-orbitali au furnizat infor
mații tot mai ample despre nebulo
zități, despre granițele dintre stratu
rile de zăpadă și cele înghețate. însă 
noi nu obținem încă prin sateliți da
tele necesare pentru întocmirea mo
delelor cifrice referitoare la pre
siune. temperatură, vînt, umiditate.

Legitățile fizice ale proceselor at
mosferice care determină starea vre
mii sînt foarte complicate. Tot atît 
de complicate sînt ecuațiile hidrodi- 
namicii. cu ajutorul cărora se calcu
lează schimbările atmosferice. Rezol
varea lor se face cu metode aproxi
mative, ceea ce constituie, de aseme
nea, o cauză a inexactităților. Pro
cesele atmosferice, care determină 
starea vremii, au parametri diferiți, 
durata lor este, de asemenea, dife
rită. De pilda, cicloanele se extind 
pe 500—5 000 km, avînd o durată de 
1—5 zile și chiar mai mult. Norii

cumulus, care aduc ploaie sau ză
padă. se împrăștie pe o distanță de 
10—50 km deasupra Pămîntului șl au 
o existentă de numai una-două ore.

Rezultă că este necesară o canti
tate colosală de date pentru întoc
mirea unui model exact și complet 
al stării atmosferice. Calculul se face 
pe baza a zeci și sute de mii de 
elemente disparate. Cu cît este mai 
îndelungată durata pe care intențio
năm să întocmim prognoza vremii, 
cu atît mai numeroase trebuie să fie 
datele și mai mare volumul de cal
cule ce trebuie efectuate. De aceea, 
meteorologii au pretenții deosebit 
de mari față de mașinile electronice 
de calcul. încă de pe acum, multe 
servicii meteorologice folosesc ordi
natoare ce execută 8—10 milioane 
de operațiuni pe secundă, dar ei con
sideră că în viitorul apropiat va fi 
nevoie de mașini care să execute 
pînă la 50—100 milioane de ope
rațiuni pe secundă...

Anul viitor va avea loc primul 
experiment de cercetări ale proce
selor atmosferice globale. Noi sateliți 
vor fi lansați pe o orbită geostațio- 
nară. Prelucrarea fotografiilor nebu
lozităților recepționate de pe aceste 
laboratoare zburătoare va permite să 
se obțină date cu privire la viteza și 
direcția vîntului pe 2—3 niveluri în 
stratul atmosferic din zona tropicală. 
In apele emisferei sudice vor fi lan
sate 300 de geamanduri în derivă, do
tate cu cea mai modernă aparatură.

O atenție aparte se acordă obser
vațiilor din zona ecuatorială, datele 
cu privire la vînturile din această 
parte a lumii avînd o importanță 
deosebită pentru meteorologi. în 
acest scop vor fi expediate 50 de 
vapoare de cercetări științifice și 10 
avioane care vor face sondaje ale 
atmosferei. Statele au convenit asu
pra unui plan de culegere și schimb 
de date complete în acest domeniu.

cu utilaje speciale, precum și a 
unor stații terminus, prevăzute 
cu instalații pentru descărcarea 
carburanților în conducte sau in 
rezervoare subterane.

• SERIAL DESPRE 
DESCOPERIRILE ECHI
PEI COUSTEAU. 20 
iembrie va fi prezentat în State
le Unite, în premieră mondială, 
un serial de televiziune despre 
cercetările arheologice efectuate 
de o echipă sub comanda lui 
Cousteau în largul Greciei și 
insulei Creta. în cursul turnării 
submarine, care a durat 13 luni* 
echipa a depistat epave încărca
te cu statui, amfore și monezi 
de aur. Scafandrii au identificat 
nava-spital „Britanic", scufunda

tă în 1916 lîngă insula Kea (Cy- 
clade). Examinînd borta deschisă 
In corpul vaporului, comandan
tul Cousteau a ajuns la conclu
zia că acesta a fost torpilat de 
un submarin și nu că nava a 
naufragiat după ce s-a izbit de 
o mină marină — cum s-a sus
ținut mult timp.

• CU AJUTORUL UL
TRASUNETELOR. Un a- 
parat pentru curățarea ceasurilor 
cu ajutorul ultrasunetelor a fost 
construit de specialiști bulgari 
de la întreprinderea „Promîșlena 
Elektronika", din Gabrovo. El 
constă dintr-un generator cu 
tranzistori și un dispozitiv de 
curățare avînd patru poziții. 
Noul aparat asigură un spor de 
productivitate a muncii de șase

DE PRETUTINDENI
ori mai mare decit în trecut. De 
asemenea, specialiștii bulgari au 
realizat o gamă de aparate des
tinate curățirii instrumentelor 
chirurgicale cu ajutorul ultrasu
netelor. Ele vor fi puse la dis
poziție spitalelor, policlinicilor, 
precum și centrelor stomatologi
ce pentru dezinfectarea instru
mentelor chirurgicale, a proteze
lor dentare, seringilor etc.

• RECUPERAT DIN 
GUNOAIE. Un tablou din 
secolul al XVIII-lea a fost găsit 
într-un depozit de gunoaie la 
Budajoz, în Spania. Pînza a fost

scoasă la lumină de un copil care 
a oferit-o unui trecător în 
schimbul sumei de 50 de pese
tas. Puțin deteriorată, pictura 
prezintă două femei într-o atitu
dine destinsă. Dorind s-o curețe 
puțin, amatorul de artă care a 
intrat în posesia tabloului într-un 
mod atît de neașteptat, a desco
perit, în timp ce spăla pînza, 
semnătura autorului ei — Fran- 
țois Boucher !

• UN IMOBIL CU 
COLECTORI SOLARI 
va intra în funcțiune luna vi
itoare la Paris. El are 43 de a- 
partamente dispuse pe mai mul
te niveluri. Pe terasa dinspre 
curte au fost amplasați 22 colec
tori plăți prin care șerpuiește o

rețea de conducte de apă. Veri
tabilă capcană pentru soare, a- 
vînd o suprafață totală de 33 mp 
și acționînd ca o seră, sistemul 
comunică cu două rezervoare — 
unul de 1 500 litri pentru presto
care și altul de 3 500 litri pentru 
stocarea apei. Un încălzitor cu 
gaz completează instalația și a- 
duce apa pînă la o temperatu
ră de 60 grade. Perioada însori
tă de la Paris, care durează în 
medie 1 750 ore pe an, permite 
să se considere că folosindu-se 
acest sistem se va obține o eco
nomie de energie echivalentă cu 
4 tone de petrol. Costul colecto
rilor și al montării lor ar urma 
să fie amortizat în mai puțin de 
10 ani. Simplu și curat, sistemul 
de încălzire solară nu pretinde 
practic nici o întreținere.

• POLUAREA IN TI
ROL. Mai bine de 12 000 de 
kilograme de plumb de mare 
toxicitate, provenit din gazele 
de eșapament, se aștern în fie
care an în regiunea munților Ti
rol. Aceasta se datorează trafi
cului intens din trecătorile aces
tor munți. Astfel, numai trecă- 
toarea Tauern a fost parcursă 
într-un an de 15 milioane de 
camioane. Pe șoselele montane 
s-a constatat că emanațiile de 
monoxid de carbon sînt de trei 
ori mai mari decit într-un oraș 
cu trafic mediu. Gazele de eșa
pament, zgomotul și gunoaiele 
aruncate în drum exercită o in
fluență nefastă asupra faunei și 
florei din acești munți.
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NAȚIUNILE UNITE
»

România se pronunță in sprijinul 
creării de zone denuclearizate

NAȚIUNILE UNITE 17 — De la trimisul nostru special : Comitetul 
pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat o serie de proiecte de rezoluție eu privire la sta
bilirea unei zone lipsite de arme atomice in Orientul Mijlociu și, res
pectiv, la Tratatul de la Tlatelolco, care interzice — după cum se știe — 
armele atomice in America Latină. In spiritul politicii sale consecvente 
de sprijinire a unor măsuri hotărite și efeetive iu domeniul dezarmării 
generale, acordindu-se prioritate* absolută dezarmării nucleare. Româ
nia a votat in favoarea acestor proiecte de rezoluție.

Luînd cuvîntul, după vot, repre
zentantul român a reafirmat poziția 
de principiu a țării noastre, care a- 
preciazâ inițiativele privind crearea 
de zone denuclearizate ca măsuri im
portante pe ealea eliminării treptate 
a pericolului nuclear in diverse zone 
geografice, care să contribuie pro
gresiv la interzicerea experiențelor, 
producerii și stocării de astfel de 
arme și, in ultimă instanță, la lichi
darea lor completă. în concepția 
României — a continuat vorbitorul — 
zona lipsită de arme nucleare repre
zintă o măsură de dezarmare de sine 
stătătoare și nu o simplă măsură a- 
diacentă, subordonată tratatului de 
neproliferare. Ea constituie o măsu
ră reală și eficace de dezarmare nu
cleară, făcînd parte din acele mă
suri parțiale de dezarmare care duc 
efectiv la atingerea scopului final — 
încheierea unui tratat de dezarmare 
generală, în același timp, crearea u- 
nor astfel de zone oferă largi posi
bilități de promovare a relațiilor de 
bună vecinătate, de extindere a coo
perării in toate domeniile, inclusiv in

privința utilizării pașnice a energiei 
nucleare.

Reprezentantul român a subliniat 
necesitatea lărgirii treptate a con
ceptului de zonă denuclearizată pen
tru a cuprinde, în ultimă instanță, și 
statele nucleare. Astfel, s-ar putea 
crea condițiile pentru începerea pro
cesului de dezarmare nucleară înain
te de încheierea unui tratat de 
dezarmare generală, printr-o suită de 
acorduri privind crearea unor zone 
lipsite de armament nuclear, la care 
să participe și statele posesoare de 
astfel de armament.

în spiritul acestei poziții princi
piale, a arătat el, România a sprijinit 
de la început ideea creării de zone 
denuclearizate, inițiind, încă din 1959 
— ca expresie a preocupării de a se 
instaura un climat de pace și co
laborare în zona geografică de care 
aparține — ideea transformării 
Balcanilor într-o zonă denuclearizată. 
Aceasta constituie o preocupare per
manentă, de importanță primordială, 
a politicii externe românești.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-IUGOSLAVE
BELGRAD 17 (Agerpres). — Vese- 

lin Gitiranovici, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, l-a primit joi pe tovarășul 
îon Pățan. viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
aflat la Belgrad la invitația Consi
liului Executiv Federal.

In cursul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească,

s-a efectuat o informare reciprocă cu 
privire la dezvoltarea continuă a re
lațiilor comerciale și a cooperării e- 
conomice dintre cele două țări, în 
spiritul înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ibsip Broz Tito.

La primire a fost prezent Emil 
Ludviger, membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal, secretar federal 
pentru comerțul exterior. A parti
cipat, de asemenea, Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Belgrad.

Dezbaterile din cadrul Conferinței generale F.A.O. relevă ]

Necesitatea instituirii unei noi ordini

economice
ROMA 17 (Agerpres). — Mai mul ți 

delegați africani, după ce au subli
niat în cadrul dezbaterilor Conferin
ței generale a F.A.O. dificultățile 
economice cu care sînt confruntate 
țările lor, s-au pronunțat în favoarea 
instituirii unei noi ordini economice 
mondiale. „Aspirația la echitate, a 
declarat, de pildă, ministrul gabonez 
al agriculturii, Simen Essimengane, 
trebuie să se traducă, înainte de toa
te, prin găsirea de soluții noi proble
mei obsedante a sărăciei".

Reprezentantul Nigeriei, B. Mafe- 
ni, a cerut tuturor țărilor industriali
zate să anuleze creanțele lor față de 
țările în curs de dezvoltare, așa cum

mondiale
au procedat, de altfel, Suedia și Ca
nada. După opinia exprimată de Ma- 
feni, anularea acestor datorii, care 
se ridică la 34 miliarde dolari pen
tru Africa, nu ar reprezenta decît 
0,02 la sută din produsul național 
brut al țărilor industrializate.

La rîndul său, șeful delegației bra
ziliene, Alysson Paulinelli, a relevat 
că „protecționismul reprezintă in 
actuala conjunctură internațională 
pericolul cel mai grav, amenințind 
realizarea unei efective securități ali
mentare mondiale, bazată pe nive
luri mai bune ale producției și pro
ductivității in țările în curs de dez
voltare".

SENATUL ITALIAN CONDAMNA TERORISMUL Șl VIOLENȚA
ROMA 17 (Agerpres). — în Sena

tul italian s-au încheiat dezbaterile 
asupra problemelor ordinii publice 
prin votarea unui document prezen
tat de cele șase partide ale „arcului 
constituțional". Abordarea acestor 
probleme de către parlament a fost 
impusă de intensificarea acțiunilor 
teroriste și a actelor de violență ale 
grupărilor extremiste.

Cel mai recent dintre aceste aten
tate teroriste — rănirea gravă cu 
focuri de armă a directorului adjunct 
al cotidianului „La Stampa" din To
rino, Carlo Cassalegno, de către 
membrii unei organizații extremiste

teroriste, a fost condamnat în u- 
nanimitate de forțele politice de
mocratice italiene. Astfel, președin
tele republicii. Giovanni Leone, se
cretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, liderii partidelor socialist, 
democrat-creștin, socialist-democra
tic, ai altor partide, ai sindicatelor 
și ai altor organizații au condamnat 
și înfierat terorismul și violența, 
subliniind necesitatea ca toate for
țele politice și sociale să se angajeze 
pentru izolarea grupurilor teroriste, 
pentru apărarea instituțiilor democra
tice ale țării.

Există posibilități reale pentru amplificarea 
și diversificarea colaborării multilaterale

româno-britanice"
încheierea vizitei în Marea Britanie 

a ministrului afacerilor externe al României
Intr-un comunicaț de presă, 

ieri publicității, ,se arată că 
nistrul afacerilor externe al 
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a efectuat o vizită oficia
lă în Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, la invitația se
cretarului de stat pentru afacerile ex
terne și al Commonwealth-ului. Da
vid Owen, în perioada 13—16 noiem
brie 1977.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a fost primit de primul minis
tru. James Callaghan, și a avut con
vorbiri cu David Owen și lord Go- 
ronwy Roberts, ministru de stat pen
tru afacerile externe și ale Common
wealth-ului, precum și cu Edmund 
Dell, secretar de stat pentru comerț. 
Convorbirile, 
ambasadorii 
s-au referit 
la probleme internaționale de interes 
comun, s-au 
feră de prietenie și respect reciproc.

George Macovescu și David Owen 
și-au exprimat satisfacția față de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. Ei au 
evocat cu satisfacție că președintele 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu vor efectua o vizită de stat 
în Marea Britanie, în perioada 13—16 
iunie 1978. la invitația Maiestății Salo 
Regina Elisabeta a Il-a și a Ducelui 
de Edinburgh. Ei au subliniat că vi
zita de stat va constitui un eveniment 
de importantă majoră pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și popoare și pentru promovarea 
securității și cooperării în Europa.

Cei doi miniștri au reafirmat hotă- 
rîrea de a dezvolta relațiile de prie
tenie și cooperare între România și 
Marea Britanie, în toate domeniile pe 
baza Declarației Comune, semnată cu 
prilejul vizitei în România a primu
lui ministru britanic în septembrie 
1975. Ei au fost de acord că există 
posibilități care trebuie folosite cu 
perseverentă pentru amplificarea și 
diversificarea relațiilor între cele 
două țări și popoare in domeniile po
litic, economic, tehnîco-științific și 
cultural.

în cursul vizitei, ambele părți și-au 
exprimat satisfacția față de creșterea 
comerțului în ambele direcții înre
gistrată după convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Harold 
Wilson, în calitate de prim-ministru, 
în 1975. Părțile au reafirmat hotărî- 
rea, adoptată cu prilejul acelor con
vorbiri, de a acționa pentru crește
rea, pînă în 1980, a volumului co
merțului bilateral de două ori și ju
mătate în comparație cu nivelul rea
lizat în 1974. In acest scop, ele au 
căzut de acord că trebuie folosite toa
te posibilitățile pentru a încuraja 
creșterea comerțului bilateral, în am
bele direcții, și a cooperării pe terțe

La Cairo și Tel Aviv s-a anunțat că în următoarele zile

Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
va face o vizită în Israel

dat 
mi- 
Re-

la care au participat 
celor două țări și care 
la relațiile bilaterale și
desfășurat intr-o atmos-

piețe, pe baza avantajului reciproc. 
Ele au luat notă de posibilitățile bune 
care există pentru o cooperare indus
trială mai strinsă și au subliniat că 
încheierea grabnică a negocierilor in 
curs in acest domeniu va îmbunătăți 
perspectivele de dezvoltare a relații
lor economice bilaterale.

Cele două părți au evidențiat dez
voltarea încurajatoare a relațiilor în 
domeniile învățămîntului, culturii și 
științei, pe baza 
schimburi culturale, 
țămînt și științifice 
telor și contactelor 
le. Ele au examinat posibilitățile de 
extindere a relațiilor în aceste do
menii.

Cei doi miniștri de exTgrne-_ au
efectuat un amplu și util schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale actuale, cu care prilej au 
constatat existența a numeroase 
puncte de vedere comune. Ei au sub
liniat că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să joace un rol sporit în so
luționarea problemelor majore ale 
vieții internaționale, inclusiv a celor 
legate de ordinea economică interna
țională, de natură să faciliteze un 
progres mai rapid al țărilor în curs 
de dezvoltare. Ei au fost de acord că 
destinderea este un proces indivizi
bil și au reafirmat intenția ambelor 
guverne de a continua căutarea ac
tivă a căilor de întărire a securității 
și cooperării in Europa. Ei au sub
liniat importanța pe care o are re
uniunea de la Belgrad pentru conti
nuarea procesului multilateral inițiat 
de Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, au luat notă 
cu satisfacție de cooperarea strinsă 
dintre delegațiile celor două țări la 
Belgrad și și-au exprimat convinge
rea că reuniunea trebuie să adopte 
măsuri constructive de natură să 
contribuie la accelerarea îndeplinirii 
de către toate statele semnatare a 
tuturor angajamentelor asumate prin 
Actul final.

Ei au scos în evidență că progre
sele în domeniul politic spre întări
rea securității și cooperării în Europa 
trebuie să fie însoțite de măsuri de 
creștere a încrederii pe plan militar 
și de progrese în reducerea confrun
tării militare și in dezarmare.

Cele două părți au fost de acord 
că vizita in Marea Britanie a mi
nistrului român al afacerilor externe 
va contribui la dezvoltarea prieteniei 
și cooperării intre cele două țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a invitat 
pe secretarul de stat pentru afacerile 
externe și al Commonwealth-ului al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord să 
efectueze o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

CAIRO 17 (Agerpres). — Preșe
dintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
a primit, joi, la Ismailia, pe amba
sadorul Statelor Unite, care i-a re
mis un mesaj din partea președin
telui Jimmy Carter, conținînd invi
tația guvernului israelian de a vizi
ta Ierusalimul, transmite agenția 
M.E.N. Se precizează că șeful statu
lui egiptean va efectua, în următoa
rele cîteva zile, o vizită în Israel, 
la o dată care n-a fost încă fixată.

Președintele Sadat a înmînat am
basadorului american o scrisoare a-

dresată președintelui Carter, anun- 
țînd acceptarea acestei invitații.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Menahem 
Begin, a anunțat, joi, că președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, este aș
teptat să sosească, simbătă, în Israel, 
într-o vizită de 36 de ore — transmit 
agențiile internaționale de presă. 
Președintele Sadat a fost invitat să 
rostească duminică după-amiază o 
cuvîntare în parlamentul Israelian. a 
precizat Begin.

programului de 
pe linie de fnvă- 
și a aranjamen- 
neguvernamenta-

Secretarul general al O. N. U.

> i O EVOLUȚIE DEOSEBIT DE IMPORTANTA 
ÎN SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU11

(Agerpres).NAȚÎUNILE U5UTE 17 . „ ,
—•—irKttrt-WrtldllTnm consideră proiec
tata vizită în Israel a președintelui 
egiptean Anwar El Sadat drept o e- 
voluție deosebit de importantă in si
tuația din Orientul 
declarat un purtător 
secretarului general

âMijlociu"
de cuvînt al 

al O.N.U. El a

menționat. de asemenea, că secreta
rul general al O.N.U. urmărește cu 
un mare interes evoluția situației, 
fiind favorabil oricărei acțiuni care 
ar putea contribui la convocarea Con
ferinței de la Geneva in problema 
Orientului Mijlociu, 
justă și durabilă a

Declarații ale președinților Anwar El
și Hafez Al Assad după

DAMASC 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
a declarat — în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Damasp. 
înainte de a pleca spre Cairo — ca 
a examinat cu președintele Sfri'ei, 
Hafez Al Assad, evoluția situației 
din regiune și ultimele contacte care 
s-au desfășurat la toate nivelurile — 
transmite agenția M.E.N. „A fost 
evocată, de asemenea, proiectata 
mea vizită în Israel — a subliniat 
e]. Președintele Assad nu a apro
bat această vizită și nu a fost de 
acord cu mine. Aceasta este păre
rea sa și ei are dreptul, ea 
oricare altul, să-și formuleze ideile. 
Aceasta nu înseamnă însă că există 
diferențe fundamentale 
și președintele Assad", 
președintele Egiptului.
ședințele Assad și* cu mine avem 
puncte divergente", strategia noastră 
este aceeași : „obținerea retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967 și rbSglementareâ proble
mei palestiniene, inclusiv stabilirea 
unui stat palestinian independent" — 
a declarat el.

intre mine 
a precizat 
Deși „pre-

DAMASC 17 (Agerpres). — Răspun- 
zind întrebărilor, pe aeroport, după 
plecarea președintelui Egiptului. An-

la soluționarea 
conflictului.

la Damasc
war El Sadat, președintele Siriei. Ha
fez Al Assad, a confirmat că punctul 
său de vedere nu a corespuns cu cel 
al președintelui egiptean privind vi
zită acestuia in Israel — transmit a- 
gențiile France Presse și United 
Press International. „Sint profund 
mîhnit de faptul că, pentru prima 
oară, punctele noastre de vedere nu 
au coincis" — a spus președintele 
Assad. Șeful statului sirian a men
ționat că nu și-a schimbat strategia 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu, ca re’zultat al hotăririi președin
telui Sadat, adăugind : „Sintem acum 
într-o situație complet diferită și este 
imposibilă o evaluare a efectelor a- 
cestei acțiuni asupra imaginii viitoa
re a situației din Orientul Mijlociu". 
EI a precizat că abordarea nouă de 
către Egipt a situației din zonă și ini
țiativa președintelui Sadat de a mer
ge în Israel presupun ca Siria să-și 
reevalueze acum complet poziția.

Președintele Hafez Al Assad a sub
liniat. totodată, că relațiile dintre Si
ria și Egipt nu vor fi afectate de 
decizia președintelui Sadat. „Alianța 
între țările noastre este formula cea 
mai bună pentru realizarea obiecti
velor și aspirațiilor întregii națiuni 
arabe". — a spus șeful statului sirian.

Este dreptul inalienabil al poporului 
a avea un stat"inian

Îngrijorare în S.U.A. față de creșterea
cheltuielilor militare

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Pentagonul a dat publicității un ra
port cu privire la costul noilor ar
me și sisteme de arme aflate in curs 
de elaborare ori construcție. Astfel, 
potrivit raportului, costul celor 45 
de proiecte importante legate de 
crearea a noi arme se cifra, Ia 30 
septembrie, la 179,5 miliarde dolari. 
Numai in intervalul iulie-septembrie 
a.c. cheltuielile legate de construi
rea submarinelor cu propulsie ato
mică „Trident" au crescut cu 671 
milioane dolari, iar cele reclamate 
de construirea avioanelor militare 
„F-14" și „F-15" cu 71 milioane și, 
respectiv, 69.8 milioane dolari.

Creșterea cheltuielilor militare ge
nerează o puternică îngrijorare. Ast
fel, potrivit unei cunoscute organi

zații americane. „Centrul de infor
mații in problemele militare", fondu
rile din ce in ce mai mari destinate 
scopurilor militare constituie o po
vară grea pentru economia S.U.A.. 
înghit importante resurse naționale, 
agravează problemele inflației, am
plifică deficitul bugetului federal. 
„Centrul de informații in probleme
le militare" respinge afirmațiile po
trivit cărora alocațiile militare ar 
contribui la ridicarea gradului de 
folosire a forței de muncă. Se sub
liniază, în acest sens, că, fiecare mi
liard de dolari cheltuit în sfera pro
ducției militare ar permite crearea, 
in sectoarele civile ale economiei 
naționale, de cel puțin două ori mai 
multe locuri de muncă.

Mesaj adresat de președintele Egiptului Simpozionului 
organizat de revista israeliană „New Outlook14

TEL AVIV 17 (Agerpres). — A- 
genția A.F.P. informează că președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
trimis un mesaj Simpozionului con
sacrat examinării șanselor de păCe 
in Orientul Mijlociu, organizat la Tel 
Aviv de reviste israeliană de limbă 
engleză „New Outlook", cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a publi
cației.

In mesaj se arată printre altele: 
„Dimensiunea palestiniană a con
flictului tragic din Orientul Mijlociu 
imi permite, distinși delegați, să-mi 
exprim Speranța că dezbaterile 
dumneavoastră vă vor face să 
vedeți realitatea vie a poporului 
palestinian și a dreptului său inalie
nabil de a avea un stat. Numai gra
ție unei abordări cu adevărat noi a 
problemelor acestei lumi oamenii de 
bunăvoință vor putea găsi calea spre 
construcția în comun a păcii și a 
transformării săbiilor în brăzdare de

plug. Numai atunci se va putea în
lătura coșmarul confruntărilor mi
litare care au menținut popoarele 
noastre in nesiguranță".

Demisia ministrului de externe 
egiptean

CAIRO 17 (Agerpres). — Ismail 
Fahmi. vicepremier și ministrul afa
cerilor externe al Egiptului, a pre
zentat. joi, președintelui Anwar El 
Sadat, demisia sa din aceste funcții, 
informează agenția M.E.N. în scri
soarea de demisie. Fahmi arată că nu 
se simte în măsură să-și exercite 
funcțiile și să-și asume responsabili
tățile în actuala etapă pe care o par
curge lumea arabă și avind în vedere 
evoluțiile excepționale survenite. 
Președintele Sadat a acceptat demi
sia.

Viața confirmă justețea concluziilor Congresului al Xl-lea
4. Dezvoltarea colaborării pe multiple planuri cu toate statele, 

indiferent de structura politico-socială
„Sintem animați de hotărirea fermă de 

a acționa in perioada care urmează, în spi
ritul principiilor coexistenței pașnice, pentru 
intensificarea colaborării multilaterale cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire socială, 
considerînd că aceasta corespunde interese
lor reciproce, cauzei progresului general, păcii 
în lume".

României în Statele

NICOLAE CEAUȘESCU
(DIN RAPORTUL PREZENTAT LA CONGRESUL AL XI-LEA 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)

le președintelui
Unite ale Americii, în Japonia, Fin
landa. Portugalia, care s-au adăugat 
altor călătorii efectuate în anii care 
au precedat Congresul al Xl-lea, 
respectiv în R.F. Germania. Franța, 
Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg etc. 
Aceste vizite, ca și cele efectuate in 
România de numeroși șefi de slate 
și guverne din țări' capitaliste dez
voltate, au deschis orizonturi largi 
și au asigurat premise trainice extin
derii conlucrării reciproc avantajoase 
cu aceste state, contribuind in acest 
fel și la stimularea proceselor poziti
ve care își croiesc tot mai mult drum 
in viața internațională.

Relațiile țării noastre cu aceste 
state se întemeiază pe principiile de
plinei egalități in drepturi. respee-

să detaliem tablou) amplu al co
laborării țării noastre cu aceste state, 
se impun a fi relevate măsurile în
treprinse în cei trei ani care au tre
cut de la Congres pentru așezarea 
relațiilor economice cu statele res
pective pe baze stabile. în această 
direcție se înscriu Acordul comercial 
intrat in vigoare în 1975 prin care 
România și S.U.A. își acordă reciproci 
clauza națiunii celei mai favorizate 
(de altfel, volumul schimburilor co
merciale româno-amerlcane s-a 
dublat in ultimii trei ani), acordurile 
și înțelegerile semnate cu un șir de 
alte țări, intre care R.F.G., Franța. 
Italia.

Potrivit indicațiilor Congresului al 
Xl-lea. privitoare la necesitatea pro
movării unor forme moderne, de

firma americană „Island Creek" 
pentru asigurarea unei părți din ne
cesarul de cărbuni cocsificabili, 
cooperarea cu firma olandeză—vest- 
germană „V.F.W. — Fokker" și cu 
firma britanică „BAC" în domeniul 
aviației civile etc.

Desigur că actualul stadiu al rela
țiilor economice și al cooperării cu 
țările capitaliste dezvoltate este ineă 
departe de a epuiza posibilității.* 
existente. Avînd in Vedere nivelul 
înalt al dezvoltării industriale și 
tehnico-științifice al acestor țări, ca 
și progresele economiei românești, 
disponibilitățile ei de a fi prezentă 
cu produse tot. mai competitive pe 
piața mondială, se poate aprecia că 
există un cimp larg pentru adincirea 
colaborării reciproc avantajoase. De

agențiile 
de presă 
transmit:

Președintele R. P. Ango
la a primit pe ambasadorul 
României. Președintele M.P.L.A
și președinte > al R. P. Angola, dr. 
Agostinho Neto, a. primit pe amba
sadorul României la Luanda, Ion 
Moraru. A avut loc un schimb de 
păreri cu privire la colaborarea ro- 
mâno-angoleză în domeniul econo
mic. De ambele părți s-a exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor economice bilaterale, 
dorința de a amplifica și diversifica 
cooperarea economică și tehnică din
tre cele două țări, în interesul am
belor popoare, al înțelegerii și co
laborării internaționale.

Comisia permanentă a 
C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronică, 
întrunită la Budapesta, a elaborat 
măsuri îndreptate spre realizarea 
hotărî rilor Sesiunii a XXXI-a a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
a examinat propunerile de colabo
rare in asimilarea și organizarea 
producției necesare modernizării 
produselor tehnicii electronice pen
tru aparatură cu comandă-.program 
numerică; precum și unele proiecte 
de convenții multilaterale de specia
lizare și cooperare în producție. Tot
odată, a fost precizat planul de co
laborare tehnico-științiiică pe peri
oada 1976—1980 și s-a aprobat pla
nul de lucru pe 1978.

Manifestare consacrată 
sculpturii românești. La In- 
stitutul superior de artă industrială 
din Moscova a fost organizată o ma
nifestare consacrată sculpturii româ
nești contemporane, la care au luat 
parte cadre didactice și numeroși 
studenți ai institutului. G. A. Zaha
rov, rectorul institutului. M. T. 
Kuzmina, cercetător la Academia de 
artă a U.R.S.S., au evocat viața și 
creația sculptorului român Constan
tin Baraschi, de la a cărui nașter** 
s-au împlinit 75 de ani.

Congresul Partidului So
cial Democrat din R. F. Ger
mania, ce se desfășoară la Ham
burg, a adoptat cu o mare majorita
te de voturi o rezoluție in care se 
pronunță pentru recunoașterea de 
către guvernul R.F.G. a mișcărilor 
de eliberare din Africa australă ca 
reprezentanți ai popoarelor respec
tive.

Acord privind bazele a- 
mericane din Filipine. La 
Washington s-au făcut precizări in 
legătură cu hotăririle adoptate la 
Manila privind statutul bazelor ame
ricane pe teritoriul filipinez. Depar
tamentul de Stat al S.U.A. a anunțat 
că Statele Unite și Filipine au ajuns 
la un acord de principiu in vederea 
transferării bazelor americane din 
arhipelag către autoritățile de la 
Manila.

Desemnarea unei Adu
nări naționale a,cătuil;ri din 3Rn 
membri a fost anunțată in Tailanda. 
Noul for legislativ are ca sarcină 
să redacteze o constituție definitivă 
a țării, in perspectiva alegerilor ge
nerale prevăzute a avea loc in 1978. 
Constituirea actualului Parlament 
tailandez este rezultatul hotărîrilor 
adoptate recent de noile autorități, 
după lovitura de stat militară de la 
20 octombrie. '

Un protocol privind 
schimburile de mărfuri din
tre Egipt și R. D. Germană 
pe anul 1978 a fost semnat la Cairo. 
Protocolul prevede dezvoltarea si 
stabilizarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări în perioada 
care urmează.

Falimente în Japonia. Tn 
cursul lunii octombrie. 1 597 de firm- 
japoneze au dat faliment, înregistrînd 
un pasiv de 223 100 milioane de yeni 
(892.4 milioane dolari). Această si
tuație este atribuită recesiunii care 
lovește economia japoneză și crește
rii accelerate a valorii yenului în ra
port cu dolarul.

Situînd cu consecvență în centrul 
politicii sale externe amplificarea și 
adincirea continuă a prieteniei frățești 
și colaborării multilaterale cu toate 
statele socialiste. acționînd pentru 
extinderea continuă a relațiilor cu 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, România so
cialistă a acționat și acționează. în 
același timp, în spiritul obiectivelor 
programatice stabilite de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R.. pentru extinde
rea colaborării cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
Inclusiv cu țările capitaliste dezvol
tate. ,

O asemenea orientare esențială își 
are profunde temeiuri. Programul 
partidului, celelalte documente ale 
Congresului al Xl-lea au reliefat în 
acest sens că dezvoltarea relațiilor 
între țări cu orinduiri social-politico 
diferite reprezintă o necesitate obiec
tivă pentru progresul fiecărei națiuni, 
pentru asigurarea păciî și înțelege
rii in lume. Experiența arată că deo
sebirile de orinduire nu pot și nu 
trebuie să constituie un impediment 
în calea unor raporturi normale, de 
încredere și colaborare intre state. 
Intre amplificarea schimburilor eco-

nomice și destindere există o rela
ție organică, o interacțiune reci
procă : destinderea și securitatea 
favorizează lărgirea cooperării 
la rindul său, 
perării oferă 
procesului de 
derii.
derii și înțelegerii între state, la con
solidarea păcii.

Concepînd coexistența pașnică în- 
tr-un mod activ, România a acționat 
tocmai în acest spirit, în perioada 
celor trei ani care au trecut de la 
Congresul al Xl-lea extinzînd conti
nuu relațiile pe multiple planuri cu 
statele capitaliste dezvoltate.

Un rol esențial. determinant în 
dezvoltarea acestor relații. în ridi
carea lor pe o treaptă nouă, supe
rioară. au avut vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
diferitele țări din Europa occidenta
lă. America de Nord și Asia. Se im
pun a fi relevate in acest sens vizite-

si, 
intensificarea con

țin suport material 
adîncire a 

contribuie la creșterea
destin-
incre-

oi
tutui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in trebu
rile interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea eu 
forța, pe respectul dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî dezvoltarea eco
nomică și socială corespunzător voin
ței sale, fără nici un amestec din 
afară, al dreptului de a-si făuri o 
viață liberă, independentă — prin
cipii care au căpătat o recunoaștere 
tot mai largă în ultimii ani 
internațional.

Pentru evoluția relațiilor 
România și țările capitaliste 
tate, deosebit de grăitor este cursul 
continuu ascendent ai colaborării 
economice. In ansamblul comerțului 
nostru exterior, schimburile și coope
rarea economică cu aceste țări de
țin, după cum se știe, o pondere de 
circa 37 la sută, existînd toate pre
misele pentru amplificarea lor în ac
tualul cincinal. Fără a ne propune

pe plan

dintre 
dezvol-

inailă eficiență, de colaborare eco
nomică, au fost inițiate pe scară lar
gă o serie de acțiuni de cooperare 
economică, industrială și tehnico- 
științifică, care s-au materializat in 
crearea de societăți mixte de pro
ducție și societăți mixte de desfa
cere, în construirea de obiective co
mune sau in cooperarea pe terțe 
piețe. întreprinderile românești de 
comerț exterior au încheiat astfel cu 
firme și organizații economice din 
țările capitaliste dezvoltate 80 de 
acțiuni de cooperare, marea lor ma
joritate prinzind viață in ultimii trei 
ani. in special in ramurile cu „teh
nologii de vîrf". Cu titlu de exem
plu pot fi amintite o serie 
acțiuni de cooperare finalizate 
ultimul timp, între 
româho-canadian de 
domeniul folosirii energiei 
în scopuri pașnice, 
cietății mixte
„OLTCIT" pentru producția de auto
turisme de mic litraj, cooperarea cu

de 
in 

care acordul 
cooperare in 

atomice 
constituirea so- 
româno-franceze

altfel. însuși stadiul de dezvoltare a 
raporturilor politice ale României cu 
aceste state impune o extindere a 
colaborării pe plan economic, teh- 
nico-științific, cultural. Constituie 
tară îndoială 0 anomalie persistența 
in calea circuitului de bunuri mate
riale și spirituale a unor obstacole 
artificiale, de genul măsurilor limi
tative, a practicilor protectionism 
unilaterale. Este o anomalie moște
nită din perioada de tristă memorie 
a „războiului rece", ce vine in con
tradicție cu cerințele destinderii și 
ințelegerii internaționale. De pildă, 
in cazul Statelor Unite,. se poate 
arăta ca in tratamentul comercial pe

baza clauzei națiunii celei mai favo
rizate sint Întreținute și perpetuate 
elemente de fragmentare și disconti
nuitate, care împiedică acea extin
dere și aprofundare de natură să 
confere stabilitate și perspectivă le
găturilor bilaterale. Recunoscind 
neajunsurile create de o atare situa
ție, ministrul comerțului al S.U.A., 
d-na Juanita Kreps, arăta cu prilejul 
recentei sesiuni a Comisiei econo
mice mixte româno-americane că 
„extinderea clauzei pentru perioade 
mai mari ar avea efecte favorabile".

Tocmai în acest spirit țara noastră 
a acționat, cu consecvență, pe baza 
indicațiilor stabilite de Congresul al 
Xl-lea, pentru eliminarea 
restricții și discriminări in 
economice dintre state, 
in 
plan internațional. Sint 
in cadrul principalelor 
economice și financiare 
nale ale Conferinței general-euro- 
pem.’ propunerile prezentate la ac
tuala reuniune de la Belgrad vi- 
zind dezvoltarea largă a relațiilor in- 
tereuropene, dincolo 
de orinduire socială, 
esențială a edificării 
ropene.

în perioada care a 
Congresul al Xl-lea, 
și-a extins continuu 
valori spirituale, colaborarea pe tărâ
mul 
liste 
care 
mai 
bună cunoaștere reciprocă, la întări
rea prieteniei și conlucrării dintre 
poporul român și popoarele țărilor 
respective.

Un puternic ciclon se în- 
dreaptă spre sudul Indiei, respectiv 
spre coasta statului Tamil Nadu, ci
clonul fiind o urmare a furtunii tro
picale de la sfîrșitul săptămînii tre
cute, care a provocat moartea a 300 
persoane. Date provenind din Madras 
relevă’că furtuna tropicală a distrus 
șase sate indiene, aproximativ 2 000 
persoane fiind date dispărute în urma' 
ruperii unui baraj din districtul Ma
durai.

oricăror 
relațiile 

desfășurind 
acest sens o intensă activitate pe 

cunoscute 
organizații 
internațio-

AFRICA DE SUD

Noi dezvăluiri privind 
împrejurările morții 

tînărului militant 
Steve Biko

de deosebirile 
ca o cerință 
securității eu-

trecut de la 
țara noastră 

schimburile de
culturii și artei cu țările capita- 

dezvoltate. Aceste schimburi, 
au îmbrăcat forme dintre cele 
variate, contribuie la o tot mai

cu orientările programatice ale Con-Aflată în deplină concordantă 
greșului al Xl-lea. întreaga activitate desfășurată de România socialistă 
în direcția extinderii și amplificării continui* a relațiilor de colaborare, 
pe multiple planuri, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, servește atit intereselor poporului român, cit și intereselor păcii, 
destinderii și înțelegerii intre toate națiunile lumii.

Radu BOGDAN

PRETORIA 17. — Ancheta judi
ciară începută, luni, la Pretoria pen
tru a elucida circumstanțele morții 
tînărului de culoare, Steve Biko, i 
dezvăluit noi și inumane fapte ale 
polițiștilor sud-africani in timpul 
arestării, detenției și interogatoriilor. 
Din depoziția căpitanului de poliție 
D. Siebert a reieșit că după cinci zile 
de interogatorii in localul poliției din 
Port^Elizabeth, Biko a fost aruncat 
complet dezbrăcat pe cimentul unei 
celule a închisorii. Sleit de puteri. 
Biko a fost apoi transportat intr-un 
„Land Rover" al poliției la Pretoria 
pe o distanță de circa 1 120 km. în 
tot acest timp, deținutului nu i-a fost 
acordată nici un fel de îngrijire me
dicală sau hrană.

Din audierea colonelului Goosen, 
comandantul poliției din Port Eliza
beth, a reieșit că Biko a fost ținut la 
sediul poliției timp de 48 ore cu 
cătușe și lanțuri la picioare. Cazul 
Biko este un episod din celelalte 16 
similare, victime ale torturii și su
primării prin violență a celor ce se 
opun politicii de apartheid a regimu
lui rasist de Ia Pretoria.
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