
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul losip Broz Tito, președintele Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, va face o vizită

de prietenie in Republica Socialistă România
4/»

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova

rășul Iosip Broz Tito. președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii. Comu
niștilor din Iugoslavia, va face o vi

zită de prietenie în Republica Socia
listă România în prima jumătate a 
lunii decembrie a.c.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
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NOILE CONSILII
POPULARE

angajate din prima zi,
cu toate forțele, 

la înfăptuirea programelor
de înflorire

a localităților țării
In aceste zile, in urma alegerilor 

de la 20 noiembrie, in care imensa 
majoritate a alegătorilor — peste 98 
la sută — au acordat votul lor can- 
didaților Frontului Unității Socialis
te, va avea loc constituirea consi
liilor populare municipale, ale sec
toarelor Capitalei, orășenești și co
munale. Este un moment deosebit de 
important in activitatea noilor orga
ne locale ale puterii de stat investi
te să asigure, în spiritul marilor sar
cini ce le revin, dezvoltarea multila
terală, în ritm și mai rapid, a tuturor 
localităților și crearea, pe această 
bază, a unor condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru toți locui
torii țării. Este primul pas pe care-1 
fac noile consilii populare pentru 
trecerea la înfăptuirea programului 
cu care candidații Frontului Unității 
Socialiste s-au prezentat in alegerile 
de la 20 noiembrie. Prin caracterul 
concret, de lucru, prin spiritul anali
tic profund in care s-au desfășurat 
întllnirile dintre candidați și alegă
tori, prin marea bogăție de idei și 
propuneri, formulate de cetățeni, 
campania electorală a reprezentat ea 
insășl o școală a perfecționării acti
vității consiliilor populare, un prilej 
de angajare fermă a acestora la tra
ducerea în viață a importantelor sar
cini ce le revin în noua legislatură.

Evocînd marile înfăptuiri obținute 
de oamenii muncii, de consiliile 
populare, sub conducerea partidului, 
in legislatura încheiată — care a co
respuns cu primii doi ani atit de bo- 
gați în succese în toate domeniile de 
activitate ai actualului cincinal — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, sublinia la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27 octom
brie : „Trebuie să obținem o partici
pare mai accentuată a consiliilor 
populare și a cetățenilor la buna 
conducere a orașelor și comunelor, la 
autogospodărirea lor. Esențialul este 
cum se înfăptuiesc in practică măsu
rile de dezvoltare ec.onomico-socială 
a fiecărui oraș și a fiecărei comune, 
cum se acționează pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale oame
nilor muncii. Am in vedere, desigur, 
pe lingă problemele economice, lo
cuințele, sănătatea, activitatea cultu ■ 
rală și sportivă, căminul cultural, 
casa de cultură, echipele artistice — 
tot ce ține de viața localității respec
tive. Cind vorbim de creșterea răs
punderii consiliului popular, de par
ticiparea maselor la conducerea lo
calităților, ne referim la necesitatea 
ca acestea să ia parte activă la so
luționarea problemelor multiple ce 
țin de munca și viața maselor. Aces
te probleme nu le putem soluționa 
decit cu participarea activă a mase
lor inseși din fiecare localitate, a în
tregului nostru popor !“

Sînt sintetizate în aceste cuvinte 
sarcini care vizează atit activitatea 
curentă, cit și de perspectivă a con
siliilor populare, a noilor organe in
vestite de cetățeni ’să desfășoare in 
legislatura care a început o muncă 
mai rodnică, mai bogată in realizări. 
Sub semnul acestor exigente expri
mate de secretarul general al parti
dului, consiliile populare trebuie să

treacă la lucru, cu torțe proaspete, 
cu noi energii.

Ne aflăm in preajma unui eveni
ment de importanță excepțională în 
viața politică a societății noastre — 
Conferința Națională a partidului — 
care va dezbate probleme de cea 
mai mare importanță pentru pro
gresul mai accelerat al țării in ur
mătorii ani, inclusiv programul su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială pină în 1980. Ne aflăm la fi
nele anului, cind pe intreg cuprinsul 
țării se desfășoară o amplă mobi
lizare de forțe pentru îndeplinirea in 
cît mai bune condiții a sarcinilor de 
plan și pentru recuperarea restanțe
lor în anumite unități economice, 
cînd eforturile întregului popor sint 
concentrate pentru obținerea unor 
rezultate și mai bune in toate sec
toarele de activitate. în acest efort 
general, încă de la constituirea lor, 
consiliile populare trebuie să situeze 
la loc de frunte preocuparea pentru 
îndeplinirea sarcinilor economico- 
sociale ce le revin și, in primul rînd. 
pentru realizarea construcțiilor de 
locuințe și a finalizării lucrărilor 
edilitar-sociale din acest an, în 
același timp, ele trebuie să se ocupe 
de pregătirea temeinică a activității 
economice și sociale pentru anul 
viitor, pentru asigurarea din timp a 
documentațiilor, amplasamentelor și 
forței de muncă necesare. Răspun
deri deosebit de importante revin 
consiliilor populare pentru stabilirea, 
încă din această perioadă, a celor 
mai potrivite măsuri menite să 
asigure realizarea sarcinilor ce revin 
agriculturii noastre în anul viitor, 
atit în ce privește creșterea produc
ției, cît și îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu produse agroali- 
mentare.

Noile consilii populare dispun, încă 
de la constituire, de programe clare 
de lucru, precum și de numeroase 
propuneri și sugestii făcute de ale
gători în campania electorală, propu
neri care vizează perfecționarea con
ducerii și gospodăririi tuturor locali
tăților țării. Cerința esențială care 
stă în aceste zile in fața noilor con
silii populare este de a sintetiza cu 
toată atenția propunerile și ‘ angaja
mentele formulate de cetățeni, de a 
stabili, chiar în sesiunile de consti
tuire, măsurile concrete de traducere 
a lor în viață și factorii chemați să 
acționeze in acest scop — de la ce
tățeni pină la deputății învestiți cu 
mandatul să reprezinte interesele 
obștii. Așa și numai așa, activitatea 
consiliilor populare va putea fi racor
dată permanent la pulsul vieții, al 
cerințelor formulate de secretarul 
general al partidului ca organele lo
cale ale puterii de .stat să asigure 
participarea efectivă a oamenilor 
muncii din fiecare localitate la con
ducerea și rezolvarea tuturor pro
blemelor obștii. Tocmai de aceea, 
trebuie continuat in mod sistematic 
dialogul cu cetățenii pentru a stabili 
la fața locului, prin cunoașterea te
meinică a realității, ce anume tre
buie făcut pentru îndeplinirea neîn- 
tirziată a propunerilor cetățenilor, a 
programelor de lucru dezbătute și

(Continuare în pag. a IV-a)

Mă aflu iarăși ne melea
guri mehedintene. O parte 
de tară în ale cărei eveni
mente contemporane mi-am 
definit idealurile si mi-am 
întrezărit viitorul. O parte 
de tară care a cunoscut, in
tr-un număr nu orea mare 
de ani. transformări spec
taculoase. O parte de tară, 
parte a unui intreg indes
tructibil. in ale cărei impli- 
ntri se descifrează 
plitate ritmurile si 
rile tării întregi.

De data aceasta. . 
din care imi aoronii frumu
sețile peisaiului 
de rezonantă. De 
time, de la Gura 
virile se opresc 
raiul suplu al Hidrocentra
lei Porțile de Fier. O liniș
te nefirească domină locu
rile. O liniște pe care nu 
ne-am fi putut-o imagina, 
doar cu cîțiva ani în urmă, 
cind mii de oameni, mii de 
constructori iși măsurau 
puterea cu puterea apelor 
Dunării, abia desprinse din 
chingile Cazanelor. O liniș
te de toamnă, cu arbori 
maiestuosi. în coroana că
rora frunzele au pornit tai
nica si senzaționala călăto
rie prin lumea culorilor. 
Panglica albă a Dunării 
este. lin. străbătută de 
vreun șlep ce așteaptă

cu sim- 
implini-

unghiul

este unul 
pe o inăi- 
Văii. pri- 
lînaă ba-

drum liber prin ecluză. Pe 
soseaua căreia. inspirat, 
localnicii i-au spus „Dru
mul Soarelui", trec mașini.

înaltă cinstire a rolului 
marcant al tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în viața internațională, 
a contribuției substanțiale 
a României la promovarea 
cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării între popoare 

Din toate coifurile țării continuă să sosească telegrame, mesaje și 
scrisori ale comitetelor județene, ale altor organe și organizații de partid, 
ale organizațiilor de masă, colectivelor de oameni ai muneii din unitățile 
industriale și agricole, din instituții centrale, de cercetări științifice, de 
invățămint, ea și din partea unor personalități proeminente ale vieții 
noastre politice și obștești care exprimă, in mod unanim, satisfacția și 
mindria patriotică pentru inalta distincție acordată de Consiliul Mondial 
al Păcii — elocventă recunoaștere internațională a meritelor excepționale 
ale secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România in promovarea cauzei păcii, colaborării și 
prieteniei între popoare, a contribuției substanțiale a țării noastre la so
luționarea marilor probleme ale lumii de azi. Oamenii muncii iși exprimă 
hotărirea de a acționa ferm pentru înfăptuirea marilor obiective ale po
liticii interne și externe trasate de Congresul al XI-lea.
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baraiului. Intr-o 
nabilă rotire, 
unuia dintre cele 
derne monumente
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Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după-

amiază pe Trifun Nikolici. care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia in țara 
noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul S.U.A., cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit. în cursul zilei

de marți, scrisorile de acreditare a 
noului ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al. Statelor Unite aie

Președintele firmei canadiene Denison
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineața, pe Stephen 
B. Roman, președintele firmei cana
diene Denison Mines Limited, care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex-

terior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de față Elmo Thibault, am
basadorul Canadei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere 
felicitări pentru conferirea Medaliei 
de aur a păcii, menționînd că nu
trește o deosebită admirație față de 
activitatea desfășurată de președin-

Americii în tara noastră. Orison Ru
dolph Aggrey. (Continuare în pagina 
a V-a).

Mines Limited
tele României în slujba nobilei cauze 
a păcii, colaborării și destinderii in
ternaționale.

în timpul convorbirii au fost discu
tate probleme privind dezvoltatea 
cooperării economice intre întreprin
deri românești de specialitate și fir
ma canadiană.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

JUDEȚUL COVASNA A ÎNDEPLINIT PLĂNUI PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI 

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE COMITETUL JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.
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întreprinderea metalurgici—lași.
Aspect din secția laminoarelor 

Foto : S. Cristian

inimasi- 
turbi nete 
mai mo
ale mun-

Ritm intens la 
montajul utilajelor
La indicația biroului Comitetului 

județean Argeș al P.C.R., construc
torii și beneficiarii de investiții de 
pe marile șantiere. organizîndu-și 
mai bine munca și producția, au in
tensificat ritmul de lucru la monta
jul utilajelor tehnologice, acordîn- 
du-se prioritate celor de la obiecti
vele cit termenele scadente apropia
te de punerea in funcțiune. „Fată 
de luna octombrie -r-:- ne șpunea Ion 
Neâmtu. directorul Sucursalei Argeș 
a Băncii de Investiții — cind planul 
de construcții industriale pe județ a 
fost îndeplinit in proporție de 105 la 
sută, ritmul de montaj din prima de
cadă a lunii noiembrie este cu 20 la 
sută mai mare. Concret, în acest Inter
val au fost montate utilaje în valoare 
de peste 35 
milioane în 
cantități de 
s-au montat 
petrochimic 
derea de autoturisme Pitești. Revi
rimentul se datorează generalizării 
acordului global, precum și montării 
de către echipele beneficiarilor de 
investiții a unor însemnate cantități 
de utilaje. (Gheorghe Cîrstea).

mărețe înfăptuiri. Poate de 
aceea vin. de undeva, din 
denărtările memoriei, lovi
turile ritmice ale ciocane-

Certitudini

Reportai de Nicolae DRAGOȘ

pe „Drumul Soarelui

De aici, de sus. de la Gura 
Văii, par niște iucării silen
țioase. Si totuși. în aceas
tă liniște aparentă, aici, la 
Porțile de Fier. în adîncul

cii pulsează continuu în ar
terele de lumină ale tării 
milioane de kilowați. Liniș
tea dobîndeste astfel di
mensiunile unor secrete si

lor de nituit de la Șantie
rul naval din Drobeta-Tur- 
nu Severin care aduceau 
către oraș, aproape cu trei 
decenii in urmă, vestea că

i
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milioane lei. fată de 20 
decada trecută". Mari 

echipament industrial 
în avans la Combinatul 
Pitești șj la întreprin-

Printr-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae_ Ceaușescu, secretar 
general 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul jude
țean Covasna al P.C.R.. oamenii 
muncii din industria județului au ra
portat că, muncind cu abnegație și 
entuziasm pentru traducerea în viață 
a mărețelor obiective stabilite de is
toricul Congres al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, au îndeplinit la 
22 noiembrie prevederile de plan 
pentru primii doi ani ai actualului 
cincinal la producția globală indus
trială.

Acest rezultat — se spune în tele,- 
grâmă — este incă o expresie â răs
punsului și atașamentului comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii față 
de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija per
manentă pe care o purtați dezvoltă
rii armonioase a tuturor județelor 
tării, ilustrare fidelă a materializării 
politicii de industrializare a Româ
niei socialiste. El demonstrează cu 
pregnantă modul in care toți locui
torii județului, români și maghiari, 
într-o deplină unitate, acționează 
pentru înfăptuirea neabătută a ho- 
tăririlor partidului ; este în același 
timp un răspuns al faptelor de mun
că la îndemnurile și chemarea 
însuflețitoare pe care ni le-ați adre-

al Partidului Comunist

sat la recentul congres al oamenilor 
muncii de a ne înzeci eforturile în 
opera de înflorire și propășire a pa
triei.

Realizarea cu 39 de zile mai de
vreme a planului pe primii doi ani 
din acest cincinal permite industriei 
județului obținerea peste prevederi 
pină la finele anului a unei producții 
globale industriale de 500 milioane 
Iei, constituind un important pas in 
realizarea angajamentului organiza
ției județene de partid de a obține, 
la nivelul cincinalului, o producție 
suplimentară de 1,4 miliarde lei.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că produc
ția suplimentară de o jumătate de 
miliard lei se 
260 000 tone cărbune 
cherestea, 2,3 milioane mp 
din bumbac, 7 900 mc produse pre
fabricate din ’ 
preparate din 
turi și alte produse pentru economia 
națională. Toate acestea capătă o și 
mai mare semnificație prin faptul că 
80 la sută din sporul producției in
dustriale pe primii doi ani ai Cincina
lului s-a obținut pe seama producti
vității muncii.

în acest moment de bilanț, în at
mosfera de puternică efervescentă 
creatoare generată de evenimentele 
politice ale anului, cu adinei semnifi
cații in conștiința națiunii noastre,

materializează în 
net, 7 400 mc 

țesături

beton armat, 580 tone 
carne, flfHtone brînze-

cînd Întregul popor întîmpină cu noi 
și noi succese Conferința Națională 
a partidului, gindurile noastre de 
profundă recunoștință și mulțumire 
se îndreaptă către conducerea de 
partid, către dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, cel mai în
drăgit fiu al poporului, mulțumin- 
du-vă din inimă pentru grija părin
tească pe care o purtați ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor fiilor patriei, pentru neobo
sita activitate internațională ce o 
desfășurați in slujba progresului și 
păcii pe planeta noastră.

Mobilizați de pilduitorul dumnea
voastră exemplu de. dăruire și pa
siune, însuflețiți de rezultatele deose
bite obținute, conștienți pe deplin de 
mărețele sarcini ce ne stau în față 
în etapa următoare pentru ca la fi
nele anului 1980 și județul nostru să 
obțină o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei — se arată în 
încheiere in telegramă — vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitor 
faptele noastre de muncă vor expri
ma aprobarea cea mai deplină pe 
care o dăm politicii interne și externe 
a partidului și statului. Vom face to
tul pentru transpunerea neabătută în 
viață a Programului partidului de 
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României socia
liste.
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MAI SÎNT 
39 DE ZILE 
PÎNA LA 
SFIRȘITUL 

L ANULUI \'

„GRIVIȚA ROȘIE':

om

Colectivul a hotărît
să recupereze restanțele

dar pentru redresarea efectivă a producției
mai sînt de

— >

rezolvat probleme de fond
Nu numai tonajul și va

lorile globale, ci onorarea 
fiecărui COntraCt ! Răspunde
rea pentru îndeplinirea in bune con
diții a planului de investiții din 
economia țării revine, in bună 
măsură, unor mari 
din Capitală, care 
mai mare parte a 
nologice pentru 
lurgie. La 
nară a organizației municipale de 
partid București, subliniind că orice 
întirziere în realizarea și livra
rea acestor produse duce la intîr- 
zieri in realizarea investițiilor de 
către alte județe, intreprinderi și mi
nistere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Nu doresc să intru in amă
nunte, dar chiar tovarășii de la „Gri- 
vița roșie", care ne-au spus că au 
dat peste plan multe tone de utilaj, 
nu au livrat toate utilajele de care 
era condiționată punerea in produc
ție a unor instalații și complexe 
dustriale foarte mari. Deci nu 
mai tonajul trebuie urmărit, 
realizarea intregii producții in 
port cu contractele, cu graficele 
montaj. Numai dacă toate utilajele 
sint livrate la timp putem considera 
planul îndeplinit in bune condiții".

Cum se acționează concret, în 
aceste zile, la „Grivița roșie", in 
celelalte unități ale Centralei indus
triale de utilaj tehnologic chimic, 
petrolier și minier pentru remedie
rea urgentă a lipsurilor semnalate, 
pentru recuperarea restanțelor la 
anumite contracte. Tovarășul Mihai 
Popa, secretar adjunct al comitetu
lui de partid din intreprindere, ne-a 
precizat :

— Imediat după conferința muni
cipală de partid, consiliul oamenilor 
muncii, împreună cu comitetul de 
partid al întreprinderii, analizînd cu 
deplină responsabilitate criticile for
mulate de secretarul general al 
partidului, au stabilit un program 
concret de acțiune, cu măsuri teh
nice și organizatorice precise, care

in
intreprinderi 

realizează cea 
utilajelor ten- 

chimie și meta- 
Conferința extraordi- 

municipale

vizează lichidarea in cel mai scurt 
timp a restantelor apărute la con 
trade, impulsionarea livrărilor dc 
utilaje tehnologice către șantiere. 
Am explicat, clar colectivului că nu 
trebuie să ne mulțumească doar în
deplinirea sarcinilor globale, a tona
jului, la care am înregistrat unele 
depășiri. Esențială este realizarea 
întregii producții, potrivit contracte
lor încheiate, graficelor de montaj 
de pe șantiere.

în 15 zile (de reținut că laterminat
acest utilaj s-a reușit o scurtare a 
ciclului de fabricație de la 135 zile 
la 90) ;

• Răcitoarele de aer și camera de 
orificii pentru instalația de cracare 
catalitică de la Teleajen vor incepe 
să fie livrate eșalonat la sfirșitul 
acestei luni, iar execuția întregii co
menzi va fi terminată la 20 decem
brie.

Cînd însuși beneficiarul 
provoacă greutăți. De ce a”ar 
frecvent asemenea situații ?

— Datorită menținerii unor serioa
se deficiențe „in lanț" în activitatea 
titularilor de investiții, a furnizori
lor de materiale și — de ce să nu 
recunoaștem — chiar și a noastră, 
preciza tovarășul inginer Nicolae 
Vulcan, directorul general al Cen
tralei de utilaj tehnologic, chimic, 
petrolier și minier. Restantele apar, 
de regulă, față de șantierele chimiei 
și trebuie să o spunem că „germe- 
nele" acestora este determinat chiar 
de unități din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice. Pentru fiecare 
obiectiv de investiție există un gra- 
fic-cadru, în care sînt stabilite da
tele de predare a documentației 
pentru utilaje și termenele de pre
dare către șantiere, de respectarea 
cărora depinde intrarea la timp in 
funcțiune a investiției. Or. nepreda- 
rea la timp a documentației — si
tuație in care s-au aflat multe din 
proiectele predate anul trecut — 
împiedică depunerea la timp a spe
cificațiilor de materiale, ceea ce 
amplifică întîrzierile în cazul mate
rialelor cu ciclul lung de aprovizio
nare sau din import. Dar termenele 
de intrare în funcțiune a obiective
lor de investiții rămîn neschimbate, 
revenind uzinelor producătoare de 
utilaj sarcina să recupereze pier
derea de timp provocată chiar de 
beneficiari. Nu in toate cazurile 
însă este posibil acest lucru.

Se lucrează în trei schim
buri ; se livrează utilajele 
restante. Restantele la contracte 
însumează 369 tone utilaje tehnolo
gice, destinate Combinatului de în
grășăminte chimice de la Arad și 
instalațiilor de cracare catalitică și 
cocsare de Ia Combinatul petrochi
mic din Teleajen. Trebuie arătat că 
toate aceste utilaje se află, acum, in 
fabricație, pentru finalizarea lor or- 
ganizindu-se lucrul in trei schimburi. 
Demn de subliniat este și faptul că 
aceste utilaje sint încredințate celor 
mai bune echipe din întreprindere 
cum sînt cele conduse de Ion Caza- 
chievici, Ion Petre, Cristea Ion, Con
stantin Mânu, Ion Grama, Alexe 
Constantin sau Ion Toma. Pentru 
urmărirea execuției sint numiți res
ponsabili pentru fiecare produs sau 
reper important. Conducerea între
prinderii. împreună cu comitetul de 
partid, analizează zilnic respectarea 
graficelor de execuție. Asemenea 
măsuri hotărîte încep să dea roade :

• Răcitorul de aer pentru instala
ția de cocsare de la Teleajen — uti
laj complex, care cintărește 180 tone 
— a început să fie livrat pe părți, in 
ordinea montajului. S-au expediat 
pină acum 78 tone. Ritmul livrărilor 
in continuare este 
primirea de la 
publica" a țevii 
X 9000 ;
• Reformerul 

combinatului de 
stadiu Înaintat

timn ce
Cio- 
în- 
de 
cu

oroblemă 
prin sudura

profund. cît 
transformat

de
a-

acest sudat colectiv mun
citoresc isi îndeplinea cu 
cinste datoria fată de tară, 
ansaiat intr-o natetică in- 
trecere a innoirilor. a că
rei relatare a dominat, in 
epocă. Daainile ziarelor.

Acum, si la șantierul na
val semnalele muncii au 
devenit altele. în
ritmurile au crescut, 
canele de nituit au fost 
locuite — 
timp ! — 
plasmă.

Cît de 
amnlu s-a

i ceastă oarte de tară este 
greu de mărturisit, prin 
experiența biografică a 
unui singur om. Pentru că 
transformările. împlinirile 
se cer ridicate la puterea 
numărului locuitorilor ala
iurilor mehedintene : Den- 
tru că nu există om a că
rui viată să nu fi fost 
profund înrîurită. determi
nată de du tern icul Droces 
de înnoire al intregii țări, 
in această Darte a tării 
edificator noate decît 
altele.

Cu 
urmă, 
locuri 
doar ne 
păstrate cină la noi 
de Ia începuturile mileniu
lui 1 — piciorul podului lui 
Apolodor. Castrul si Ter-

mai 
in

încîteva decenii 
evocarea acestor 

s-ar fi outut sorii ini 
citeva mărturii 

încă

(Continuare în pag. a IlI-a)

in- 
nu- 

ci 
ra
de

condiționat de 
întreprinderea „Re- 
OLT 35R 0 25 X 2.5

secundar destinat 
la Arad, aflat în 
de execuție, va fi (Continuare în pag. a Il-a)
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Progrese cît mai substanțiale în perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid

Economisirea severă a energiei
electrice și combustibilului

am 
din 

unul

Din 10 in 10 zile, 
de la Dispeceratul energetic național:

Conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au insistat cu 
stăruință asupra cerinței ca în
tregul activ ■ de partid, toți comu
niștii să-și desfășoare activitatea zi 
de zi, ceas de ceas, în strînsă legă
tură cu masele, în mijlocul oameni
lor muncii. Pornind de la această 
cerință de esență, am propus to
varășului ȘTEFAN NEGREȚ, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Craiova al P.C.R., să discutăm des
pre modul în care sînt planificate de
plasările pe teren ale membrilor 
biroului și secretariatului, ale apara
tului comitetului municipal de partid.

— Nu cred că spun o noutate, dar 
trebuie să precizăm, totuși, de la 
început un fapt : planurile noastre 
de muncă sînt concepute ca instru
mente de lucru care ne ajută să sta
bilim principalele modalități prin 
care cadrele de conducere, toți acti
viștii urmează să-și asigure contactul 
direct cu organizațiile de partid, cu 
oamenii muncii. De exemplu, este ri
guros planificată participarea mem
brilor comitetului municipal, ai co
misiilor pe probleme la activitatea 
unor colective complexe de control, 
conduse de către secretari sau mem
bri ai biroului comitetului 
pal. Asemenea colective 
desigur, o paletă largă de probleme 
din domenii diverse : folosirea capa
cităților de producție ; înfăptuirea 
programului ideologic ; modul de 
primire a noilor membri de partid ; 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale comitetelor de partid 
și consiliilor oamenilor muncii 
De pildă • •
care s-a 
rea de 
avut în 
vestițiilor 
a noilor _ ,_____._________
celor, iar la întreprinderea de in
dustrializare a cărnii au fost so
luționate probleme legate de mai 
buna organizare a procesului de pro
ducție, stabilitatea muncitorilor și în
tărirea disciplinei. Prezența noastră 
în mijlocul unor colective de oameni 
ai muncii are principala menire de 
a soluționa operativ și temeinic pro
blemele cu care acestea se confrun
tă, de a le ajuta concret la depăși
rea unor dificultăți. De curînd, am 
început să planificăm și audiențele 
pe care primul secretar și secreta
rii comitetului municipal le acordă 
la locul de muncă — deocamdată la 
„Electroputere", combinatul chimic, 
întreprinderea de confecții, urmînd 
să extindem acest procedeu și la 
membrii comitetului executiv 
consiliului popular, asigurînd 
prinderea, alături de unitățile eco
nomice, și a instituțiilor SOcial-cUl- 
turale, a unităților de servire pu
blică.

— Cum se asigură — prin inter
mediul planificării — cuprinderea tu
turor organizațiilor și unităților pro-

munici- 
urmăresc,

etc. 
, colectivul de activiști 
deplasat la întreprinde- 

construcții căi ferate a 
vedere impulsionarea in
și punerea în funcțiune 

capacități potrivit grafi-

al 
cu-

munici-ductive de pe teritoriul 
piului?

— Acestui aspect comitetul munici
pal de partid i-a dedicat un loc 
aparte în cadrul unei analize ce a 
avut loc intr-o plenară cu activul. A 
fost, după părerea noastră, atît 
un moment de generalizare a expe
rienței pozitive in acest domeniu, cit 
și de reflecție asupra lipsurilor ma
nifestate, 
in ciuda 
planifica 
niilor de 
formele amintite anterior, dar și prin 
deplasarea 
comitetului 
rămin încă

— Există,

Am ajuns la concluzia că, 
eforturilor făcute pentru a 
cuprinderea tuturor dome- 
activitate nu numai prin

individuală a membrilor 
și activiștilor noștri, 

destule „pete albe".
cu alte cuvinte, organi

zații de partid pe care le vizitați 
foarte des și, așa cum am putut con-

decît oricînd, ca membrii biroului, 
activul de partid să se afle mereu 
în mijlocul oamenilor din zonele a- 
fectate de seism, urmărind pas cu 
pas realizarea programului de recon
strucție a orașului.

— In ce mod se asigură îmbina
rea planificării acțiunilor imediate, 
curente cu cele de perspectivă ?

— Cu ajutorul planificării, ne stră
duim să realizăm împletirea armo
nioasă a activității curente cu cea de 
perspectivă, ceea ce ne oferă posibi
litatea să înlăturăm improvizația, să 
nu acționăm doar de la o zi ia alta 
și numai acolo unde... arde, ci să 
pregătim din vreme, metodic, condi
țiile necesare soluționării sarcini
lor complexe pe care ni le pune in 
față dezvoltarea impetuoasă econo- 
mico-socială și culturală a munici-

ACTIVISTUL - IN MIEZUL VIEȚII, 
ÎN MIJLOCUL OAMENILOR

stata, altele la care nu se ajunge 
cîteodată cu lunile, chiar cu anii. 
Numai așa se poate explica, credem, 
de ce comitetul de partid comerț pe 
municipiu n-a prea fost vizitat, îneît 
a ajuns în situația de a ține, în trei 
trimestre, doar două plenare, de a 
nu analiza în răstimpul a aproa
pe un an nici unul din aspec
tele importante — și numeroase 
— ale bunei aprovizionări și ser
viri a populației.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile, 
întrucît s-a statornicit obligativitatea 
ca toți membrii biroului și comitetu
lui să participe nemijlocit la adu
nările de partid, la alte acțiuni în or
ganizațiile care le sînt repartizate 
prin plan la începutul fiecărei pe
rioade, se creează aparența acoperirii 
tuturor 
că un 
scapă, 
limitează doar la participarea 
cîteva adunări și, în cel mai bun caz, 
la notarea problemelor care se ri
dică. In acest context, ne preocupă 
și înlăturarea unui alt aspect ne
gativ: este vorba de faptul că unii 
dintre cei care merg să ajute con
cret, la fața locului, se opresc cel mai 
adesea la sediile comitetelor de 
partid și nu ajung în organizațiile 
de bază, în organizațiile de tineret și 
grupele sindicale. Așadar, „petele 
albe" nu rezultă atît din necuprinde- 
rea în planificare a organizațiilor sau 
a domeniilor de activitate, Cit din 
„răhda'mentul" scăzut âî îndrumării, 
din felul în care este organizată con
cret, practic, munca pe teren. Stră- 
duindu-ne să eliminăm asemenea nea
junsuri; insistăm, totodată, mai mult

„zonelor". In fapt, 
șir de organizații 

fie că unii tovarăși

fie 
ne 
se 
la

piului. Faptul că membrii secreta
riatului se informează reciproc, săp- 
tămînal, cu privire la efectuarea de
plasărilor pe teren, la problemele pe 
care le-au sesizat și, mai ales, pe 
care le-au rezolvat în mod concret 
permite comitetului municipal de 
partid să intervină prompt în acele 
organizații care solicită un sprijin 
deosebit și mai de durată. De pildă, 
pentru a urmări și ajuta organiza
țiile de partid de curînd constituite 
în noile unități de pe platforma in
dustrială din estul Craiovei — 
întreprinderea de utilaj greu și în
treprinderea de autoturisme de mic 
litraj, care prinde contur pe zi ce 
trece — au fost desemnați membri ai 
biroului comitetului municipal de 
partid și activiști, care vor lucra aici 
o perioadă mai îndelungată.

— Cum planificați durata deplasă
rilor și care este frecventa lor?

— Pentru a ne asigura o informare 
precisă și cunoașterea exactă a stă
rilor de lucruri direct de la sursă, aș 
spune că durata planificată a depla
sărilor membrilor comitetului și ac
tiviștilor în organizații depinde, în 
primul rînd, de efortul personaj fă
cut de ei pentru a valorifica fiecare 
prilej, fiecare clipă a prezenței lor 
în rindul comuniștilor, al celorlalți 
oameni ai muncii. Durata și frecven
ța deplasărilor sînt planificate săp- 
tăminal pentru membrii secretaria
tului și lunar pentru membrii 
biroului și aparatul comitetului mu
nicipal. Este insă greu să spui cuiva 
să stea într-o organizație o zi, două, 
trei sau doar cîteva ceasuri. Fiecare 
este dator să stea ori să revină în

organizații pînă cînd are convingerea 
fermă că problemele pe care le-a 
întîlnit au fost rezolvate. De aceea, 
insistăm în mod deosebit asupra ca
lității, adică eficienței deplasărilor, 
a rezultatelor pe care le determină, 
căci acesta este esențialul.

— Și dacă, datorită nefolosirii cu 
deplină eficiență a timpului petrecut 
în unele organizații — cum se poate 
constata — unele din punctele pla
nificate ale deplasărilor rămîn nere
zolvate, ce se întîmplă ?

— Neputîndu-ne îngădui să re
nunțăm la ceea ce ne-am propus, ne 
vedem nevoiți să rcplanificăm unele 
deplasări.

— Cit de „drămuită" este planifi
carea muncii pe teren și ce dispo
nibilități de timp le rămin acti
viștilor ?

— O planificare bună presupune 
un efort colectiv de concepție și, 
totodată, inițiativă, găsirea unor for
me și modalități individuale de ac
țiune. Tocmai de aceea lăsăm 
fiecăruia un spațiu liber în desfășu
rarea activității pe teren și comba
tem mentalitatea acelora dintre ac
tiviștii noștri care așteaptă să li se 
spună pînă la ultimul amănunt tot 
ceea ce au de făcut. In același timp, 
criticăm tendința unora de a se re
zuma numai la soluționarea exclu
sivă. limitată, doar a problemelor 
pentru care . ’ ” ’ _
ții. Activitatea cadrelor de partid 
pe teren este și trebuie să fie în
tr-o măsură tot mai mare o muncă 
vie, creatoare, gindită intr-un sistem 
unitar, și nu o muncă parcelată, des
fășurată „pe felii". Practic, lăsăm un 
anumit spațiu liber pentru gospodă
rirea cît mai eficientă a bugetului 
de timp de care dispunem. Este 
timpul care creează și posibilitatea 
afirmării inițiativei personale. N-aș 
putea spune însă că din acest punct 
de vedere lucrurile se desfășoară așa 
cum am dori. Tocmai de aceea ne 
gindim la îmbunătățirea metodologici 
instruirilor lunare, ca și la aceea de 
desfășurare a „zilei secretarului", în 
sensul asigurării unei pregătiri mul
tilaterale a întregului activ de partid.

Meditînd asupra îmbunătățirii pro
priului nostru stil de muncă, asupra 
modalităților de a da fiecărei acțiuni 
politice valoarea unui act etic, ur
mărim să-i ajutăm mai mult pe toți 
tovarășii din activ în însușirea unor 
cunoștințe economice, politico-ideolo- 
gice, organizatorice, în măsură să le 
dea o viziune mai largă asupra mo
dului de muncă în organizații, in 
mijlocul oamenilor. Se cere, prin ur
mare, să fim mai perseverenți in 
perfecționarea planificării muncii 
noastre, realizînd și pe această cale 
o conducere mai bună, științifică a 
întregii activități.

pleacă in organiza

Marla BABOIAN

Colectivul a hotărît
să recupereze restanțele

(Urmare din pag. I)
— Care este volumul utilajelor 

restante ?
— In noiembrie și decembrie sînt 

de recuperat, pe ansamblul centra
lei, 1 300 tone utilaj tehnologic pen
tru industria chimică.

Directorul general al centralei, 
alte cadre de conducere ne-au pre
zentat măsurile care se iau pentru 
realizarea acestei sarcini de maximă 
importanță. Am reținut cîteva dintre 
ele : stabilirea exactă a comenzilor 
în fiecare unitate, cu termenul de 
livrare către beneficiar ; dirijarea 
între întreprinderile centralei a ma
terialelor deficitare ; coordonarea 
graficului de cooperări între unități ; 
organizarea unui dispecerat la nive
lul centralei pentru rezolvarea ope
rativă a problemelor care apar în 
onorarea comenzilor.

Telegrame-fulger pe adre
sa furnizorilor. Pentru ca e£or_ 
turile lucrătorilor din acest impor
tant sector al economiei naționale să 
fie încununate de succes, este insă 
necesar ca o serie de furnizori să 
recupereze, la rindul lor, răminerile 
în urmă față de contracte. Astfel :

• COMBINATUL SIDERUR
GIC DE LA GALAȚI este res
tant cu 1 618 tone de tablă groa
să și 1 062 tone de benzi lami
nate la cald ;

tanti. Or, acestea se obțin în urma 
a numeroase corespondențe, tele
xuri, care în final duc la prelungi
rea ciclului de fabricație. Nu cred 
că este normal ca activitatea de 
proiectare să se îndepărteze de pro
ducție. Este o chestiune de fond, 
care trebuie rezolvată corespunzător. 
Numeroase cazuri, în care exe
cuția s-a prelungit excesiv tocmai 
din cauza inexistentei unei legături 
directe, la fața locului, între proiec
tant și producător, reclamă găsirea 
soluțiilor practice de remediere.

Iată de ce, Ministerul Industriei 
Chimice (coordonatorul activității de 
proiectare a utilajelor) și Ministerul 
Industriei Consttuctiilor de Mașini 
— care au în subordine unitățile 
producătoare — trebuie să analizeze 
această situație, să ia neîntîrziat mă
surile ce se impun. Așteptăm, in 
acest sens, un răspuns prompt în le
gătură cu măsurile practice pe care 
le preconizează conducerile ministe
relor vizate ; după cum așteptăm și 
răspunsul unităților furnizoare de 
materiale și motoare aflate în pos
tura de restanțiere. Vom reveni in
tr-unui din numerele viitoare.

Dan CONSTANTIN

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
INDUSTRIA 

JUDEȚULUI HUNEDOARA
Anunțînd acest succes într-o tele

gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean de partid scrie : Acționînd 
cu hotărîre pentru a încheia anul 
economic 1977 înainte de termen și 
a contribui într-o măsură mai mare 
la materializarea Programului supli
mentar de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe perioada 1978— 
1980, oamenii muncii din industria 
județului au produs, peste prevederi, 
pînă la această dată. 264 milioane 
kWh energie electrică, 126 000 tone 
fontă, 22 000 tone cocs, 58 000 tone 
oțel, 45 000 tone laminate finite, 11 000 
tone fier în minereu marfă, 3 500 mc 
prefabricate din beton, alte materiale 
de construcții și bunuri de consum, 
în baza acestor rezultate se preco
nizează ca pînă la 1 decembrie să se 
realizeze, suplimentar, o producție 
globală de peste 630 milioane lei, in
tegral pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Vă raportăm, totodată, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în telegramă, că sarcina tra
sată de dumneavoastră privind creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii se înfăptuiește cu succes,

pînă în prezent peste 
planului pe ansamblul

realizîndu-se 
prevederile 
județului o depășire de 3 la sută.

în aceeași perioadă, 16 unități eco
nomice din județ au îndeplinit și pla
nul de livrări la export pe 11. luni, 
iar 23 întreprinderi industriale au rea
lizat sarcinile pe întregul an.

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI CARAȘ SEVERIN 

Avansul de timp ciștigat permite 
obținerea, pînă la sfirșitul lunii, a 
unei producții industriale suplimen
tare de 435 milioane lei, care se va 
materializa în 14 800 tone de cărbune, 
18 600 tone cocs, 10 750 tone oțel aliat, 
12 motoare Diesel de 1 250—2 300 C.P., 
5100 kilowați motoare electrice de 
diferite puteri, 52 MW turbine hi
draulice, 2 500 m c cherestea, 97 000 
m p furnire estetice etc. Au fost rea
lizate integral și sarcinile pe întregul 
an la export (Nicolae Catană).

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI GALAȚI 

Oamenii muncii din industria 
dețului Galați raportează îndeplini
rea, cu 9 zile mai devreme, a sar
cinilor de plan la producția globală 
pe 11 luni din acest an. S-au creat 
astfel condițiile pentru obținerea,

ju-

• ÎNTREPRINDEREA „RE
PUBLICA" DIN CAPITALĂ are 
de recuperat livrarea a 320 tone 
țevi ;
• ÎNTREPRINDERILE DE 

MOTOARE ELECTRICE DIN 
BUCUREȘTI ȘI TIMIȘOARA 
au de livrat 2 487 și, res
pectiv, 3 362 motoare electrice 
către întreprinderile de pompe 
și ventilatoare din Capitală, 
„Unio" din Satu Mare, „Neptun" 
din Cîmpina.

Dacă proiectarea ar fi 
mai aproape de cerințele 
întreprinderilor... După apre’ 
cierile tovarășului Nicolae Vulcan, 
însăși etapa proiectării, activitate 
aflată în subordinea titularilor de in
vestiții, declanșează cei dintîi și. 
uneori, cei mai importanți pași spre 
restanțe. Se pune întrebarea dacă, 
odată sosite în unitățile producătoare 
de utilaj tehnologic, proiectele asi
gură realizarea acestora in timpul 
cel mai scurt posibil. Opinia în acest 
sens a tovarășului Stelian Necula, 
directorul întreprinderii „Grivița 
roșie", este fără echivoc :

— Practica arată că nu. Adaptarea 
proiectelor Ia posibilitățile concrete 
de execuție consumă, nu de puține 
ori, un volum mult prea mare de 
muncă de concepție — deci și de 
timp — în întreprindere. Și aceasta 
se datorește, pe de o parte, necu
noașterii de către proiectând a uzi
nei, a schimbărilor care intervin in 
dotarea cu mașini-unelte, cu apara
tura de control. Pe de altă parte, pe 
parcursul execuției propriu-zise a 
utilajelor tehnologice intervin o se
rie de schimbări în ce privește ma
terialele prescrise, fapt ce necesită 
obținerea unor avize de la proiec-

Ecouri • Ecouri • Ecouri
Tn legătură cu nota privind depă

șirea consumurilor de energie pe pri
ma decadă a lunii noiembrie, 
primit la redacție răspunsuri 
partea unor unități vizate. Iată 
din acestea :

ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN ARAD : Măsu
rile sînt bune, dar pe cînd în
lăturarea oricăror pierderi ?

„La data de 10 noiembrie a.c., față 
de consumul de energie electrică re
partizat, unitatea noastră avea o de
pășire de circa 20 000 kWh. Cauzele ? 
Pierderi în rețeaua de aer compri
mat pînă la consumatori, funcționa
rea în gol, netehnologic, a unor 
transformatoare și agregate de su
dură, funcționarea nejustificată a 
ventilatoarelor de la ușile cu perdele 
de aer ș.a. Cu prilejul analizei efec
tuate la aceeași dată de către comi
sia energetică a întreprinderii de va
goane s-a stabilit, pe lingă progra
mul initial de măsuri privind consu
mul rațional de energie, un pro
gram suplimentar, dar cu aplicare 
imediată în practică, lată cîteva mă
suri : depistarea și înlăturarea con
tinuă a pierderilor de aer comprimat 
prin neetanșeități, reducerea consu
mului de energie electrică la ilumi
natul curții întreprinderii prin înlo
cuirea becurilor de 400 W și 250 W. 
asigurarea unui decalaj rațional în 
funcționarea ciocanelor cu aer com
primat, curățirea luminatoarelor și 
ferestrelor din hale, vestiare și bi
rouri pentru reducerea timpului de 
iluminare artificială, scoaterea din 
funcțiune a perdelelor de aer venti
lat de la uși și alte măsuri prin care 
consumul se reduce cu 9 950 kWh pe 
zi. Cu toate acestea, nici in decada 
trecută n-am reușit Să ne încadrăm 
în cota de energie repartizată, da
torită, în principal, eforturilor ce le 
depunem pentru a recupera restan
țele la producția fizică, cauzate în 
mare măsură de neritmicitatea livră
rii subansamblelor. în această situa
ție, organizația de partid și consi
liul oamenilor muncii au inițiat și 
aplicat în practică și alte măsuri 
pentru curmarea oricărei forme de 
risipă de energie electrică. Zilnic, pe 
lingă autocontrolul efectuat de către 
conducerile secțiilor asupra consumu
lui de energie,, colectivul format din 
specialiști și muncitori cu înaltă ca
lificare de la secția mecano-energe- 
tică verifică pe teren modul în care 
se aplică și se respectă programul ele 
măsuri stabilit la nivelul întreprin
derii și defalcat pe secții. De aseme
nea, atelierul de autoutilări din ca
drul I.C.P.V. Arad a primit sarcina 
de a soluționa operativ problema în
locuirii perdelelor de aer ventilat de 
la ușile c-U deschideri repetate prin 
uși din material plastic armat". 
(Semnează ing. Gicu David, serviciul 
mecano-energetic).

Nota redacției : Măsurile luate sînt 
bune. Dar, după cum se arată în răs
punsul primit, și în decada a doua a 
lunii noiembrie consumurile de ener
gie au depășit cota repartizată. Se 
așteaptă, deci1, o mai măre fermitate 
și mai multă operativitate pentru a 
curma neîntîrziat orice sursă de ri
sipă de energie.

LUNI
pînă la finele lunii noiembrie, a unei 
producții suplimentare in valoare de 
aproape 800 milioane lei. întregul 
spor de producție a fost realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii și se va concretiza, intre altele, 
în 152 000 tone cocs metalurgic, 
30 000 tone fontă, peste 40 000 tone 
oțel aliat, 12 800 tone tablă subțire 
și bandă din oțel, 8 000 tone tablă și 
bandă 
formate 
valoare 
Plăeșu).

Zincată, 6 500 tone profile 
la rece, piese de schimb in 
de 45 milioane lei. (Dan

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI NEAMȚ

Folosirea cu randament sporit a în
tregului potențial tehnic și uman, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație și creșterea . ............ "
ții muncii peste sarcina 
cată sînt principalii factori 
au contribuit la obținerea 
tui prestigios succes dedicat Con
ferinței Naționale a partidului. Eco
nomiei naționale ii vor fi furnizate, 
în plus, printre altele, 11 000 tone 
țevi din oțel fără sudură, strunguri 
Carusel în valoare de 14 milioane 
lei, 1 700 tone fire și fibre sintetice, 
29 milioane cărămizi și blocuri ce
ramice, 700 000 mp țesături. 18 000 hl 
lapte și alte bunuri materiale.

productivită- 
planifi- 

care 
aces-

CUM A EVOLUAT CONSUMUL
DE ENERGIE ELECTRICA?

în perioada 1-20 noiembrie
In grupajul publicat In „Scînteia" numărul 10960 ne-am referit la si

tuația, pe județe, in domeniul consumurilor energetice. Care este nivelul 
atins in consumul de energie electrică la sfirșitul celor două decade ale 
lunii noiembrie 1 Ce măsuri s-au luat pentru recuperarea depășirilor sem
nalate anterior ? Iată citeva constatări, așa cum rezultă din 
municate de la Dispeceratul energetic național.

datele co-

DEPAȘIT

în județele:
• BRAILA — cu 27,4 la sută 

(față de prima decadă se observă o 
ușoară diminuare — de circa 2 la 
sută, total insuficientă pentru re
cuperarea depășirilor la consumul 
de energie electrică ; 
nedorit îl dețin în 
Combinatul de celuloză, hîrtie 
fibre artificiale și Fabrica 
P.A.L.—Brăila).
• IALOMIȚA — cu 10 la sută 

(eforturile depuse în acest județ în 
a doua decadă sînt de remarcat, 
însă consumurile de energie elec
trică depășesc repartiția ; situația 
necorespunzătoare se datorează u- 
nităților menționate in rubrica pre
cedentă : Combinatul de îngrășă
minte chimice din Slobozia și Com
binatul de celuloză și hîrtie din 
Călărași).
• CONSTANȚA — cu 7,4 la su

tă (nu consemnează un reviriment,

„recordul" 
continuare 

Și 
de

depășirile s-au redus foarte puțin ; 
consumurile suplimentare se loca
lizează în principal, și acum, tot la 
întreprinderea de transport țiței 
prin conducte).

• HARGHITA — de la economii 
la depășiri (întreprinderea minieră 
din Bălan și întreprinderea de ață 
și filatură din Odorhei).

• BIHOR — de astă dată apare 
cu depășiri (întreprinderea de nu
trețuri combinate și întreprinderea 
de bere și spirt din Oradea).
• NEAMȚ — se menține cu con

sumuri suplimentare (Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Pia
tra Neamț și Centrala industrială 
de fire și fibre din Săvinești).

• OLT — situație neschimbată 
(întreprinderea de aluminiu 
Slatina, Filatura de bumbac 
Drăgănești—Olt și 
textilă din Slatina).
• BISTRIȚA-NASAUD — trece 

de la limită Ia depășiri (întreprin
derea textilă din Năsăud).

• ------------------ -
din
late
din
și Filatura de bumbac din 
Mare).

din
______ din

întreprinderea

MARAMUREȘ — economiile 
primele 10 zile au fost anihi- 
de depășirile de consumuri 

cea de-a doua decadă (IMMN 
Baia

LA LIMITĂ

în județele:
CLUJ, GORJ, COVASNA, 

LAJ, TIMIȘ. ARAD.
Dacă o serie de întreprinderi

cum sînt : Combinatul de celuloză

SA-

și hîrtie din Dej (județul Cluj), 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Tg. Jiu (Gorj), întreprinderea 
de aparataj electric auto din Sf. 
Gheorghe (Covasna), întreprinde
rea „Armătura" din Zalău (Sălaj), 
întreprinderea textilă din Lugoj 
(Timiș) și întreprinderea de vagoa
ne din Arad nu ar fi depășit re
partițiile, județele prezentate mai 
sus — aflate la limita consumului 
— ar fi reușit să obțină economii.

ECONOMII

Și

Rezultatele bune înregistrate în 
aceste județe sînt datorate efortu
rilor depuse pentru gospodărirea 
cit mai judicioasă, pentru utilizarea 
cu maximă eficiență a energiei e- 
lectrice. însă nu în toate unitățile 
au fost valorificate posibilitățile 
de diminuare a consumurilor și 
înlăturate ferm fenomenele de ri
sipă.

Dintre județele care s-au înca
drat în repartițiile planificate și 
au obținut economii de energie 
menționăm i

BACAU, ARGEȘ, MUREȘ, DOLJ 
municipiul BUCUREȘTI.

CE ANUME SE CUVINE SUBLINIAT? UN ȘIR DE JUDEȚE AU 
REUȘIT SA RECUPEREZE DEPĂȘIRILE LA CONSUMURILE DE E- 
NERGIE ELECTRICA DIN PRIMA DECADA. UNELE DINTRE ELE 
OBȚINÂND CHIAR ECONOMII PE ANSAMBLUL PERIOADEI 1—20 
NOIEMBRIE. ACOLO UNDE NU S-AU LUAT MASURI PENTRU 
CURMAREA RISIPEI CONSUMURILE PLANIFICATE NU NUMAI 
CA NU AU FOST RESPECTATE, DIMPOTRIVĂ S-AU ÎNREGISTRAT 
ÎN CONTINUARE DEPĂȘIRI SUBSTANȚIALE. SE IMPUNE DECI 
O INTERVENȚIE MAI ENERGICA DIN PARTEA COMITETELOR 
JUDEȚENE DE PARTID, A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN ÎN
TREPRINDERILE VIZATE PENTRU ÎNCADRAREA RIGUROASA IN 
REPARTIȚIILE PLANIFICATE.

Ion LAZAR
i

VREMEA RECE SI UMEDĂ IMPUNE O MAXIMĂ CONCENTRARE DE FORTE PENTRU
• «4

Condițiile meteorologice din ultimele zile pun In evidență un lucru 
de așteptat pentru perioada de sfirșit de noiembrie : iarna bate la ușă. 
Din păcate însă, pentru un șir de unități agricole, iarna bate prea 
repede la ușă. Și cînd spunem aceasta avem în vedere că unitățile 
agricole din unele județe mai au de efectuat un mare volum de lu
crări. în cadrul acestora, un loc prioritar îl ocupă încheierea grabnică a 
transportării și adăpostirii întregii producții culese. Ne referim, in pri
mul rind, la cele 115 000 tone sfeclă de zahăr recoltată și lăsată pe 
cîmp, Cele mai mari cantități existînd în unitățile agricole din jude
țele Ilfov — 13 000 tone, Ialomița — 10 000 tone, Dolj — 8 000 tone, Mu
reș — 3200 tone etc. Comandamentele locale și conducerile unităților 
agricole trebuie să ia măsuri imediate ca toată sfecla de zahăr aflată 
pe cîmp să fie de îndată însilozată sau transportată la bazele de re
cepție.

Aceeași urgență se impune și în cazul porumbului. Din datele 
centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, la data de 22 noiem
brie, recoltarea porumbului s-a încheiat pe toate suprafețele cultivate. 
Cu toate acestea, nu peste tot lucrările sînt terminate în întregime. 
Timpul nefavorabil a găsit pe cîmp, în grămezi, mari cantități de 
porumb : in cooperativele agricole din județul Timiș — 6 940 tone, 
Olt — 3 500 tone, Teleorman — 4 240 tone, Ilfov — 1 900 tone, iar 
pe ansamblul întreprinderilor agricole de stat — peste 39 550 tone. 
Pentru ca nimic din recolta acestui an să nu se piardă, se impune 
organizarea riguroasă a transportului, prin folosirea tuturor mijloa
celor disponibile.

Ploile din ultimele zile impun deopotrivă urgentarea la maximum 
a ritmului arăturilor întrucît, din datele centralizate la Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, rezultă că, la data de 22 noiem
brie, mai erau de făcut arături pe circa 640 000 ha. în acest scop, co
mandamentele locale și conducerile unităților sînt datoare să concen
treze la efectuarea arăturilor toate tractoarele disponibile, să organi
zeze munca în schimburi prelungite și să mobilizeze toate forțele 
umane la eliberarea terenurilor ocupate cu coceni.

Publicăm relatări despre modul în care se desfășoară aceste lu
crări în județele : Buzău, Ialomița și Ilfov.

BUZĂU:
Cînd cocenii stau 

în calea tractoarelor
în județul Buzău, peste 50 la sută 

din parcul de tractoare al stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii sînt

concentrate la executarea arăturilor, 
ceea ce a permis ca ritmul zilnic să 
depășească 4 000 ha. Pină la data de 
22 noiembrie, cooperativele agricole 
au făcut ogoare pe 91 700 ha, ceea 
ce reprezintă 78 la sută din supra
fețele prevăzute.

Bine organizată este activitatea la 
cooperativa agricolă Smirdanu. Coo

■ TRANSPORTUL SI REPRZITAREA DE URGENTA 
A PRODUSELOR AFLATE INCA PE CIMP

■ ÎNCHEIEREA GRARNICA A ARATURILOR PE TOAMNA
peratorii au învățat, din propria ex
periență, că sporurile mari de recol
tă sînt determinate în mare măsură 
de întoarcerea brazdelor toamna și 
nu primăvara. Aici se ară ultimele 
suprafețe din cele 1616 ha prevă
zute. Cum a fost posibil acest rezul
tat? Prin concentrarea tuturor trac
toarelor disponibile, organizarea lu
crului în schimburi prelungite și eli
berarea din timp a terenului de co
ceni. Concomitent, cooperatorii acor
dă o atenție deosebită fertilizării 
ogoarelor cu îngrășăminte naturale. 
Pentru aceasta a fost constituită o 
formație din trei tractoare, cu cîte 
două remorci și 35 de atelaje, care 
transportă zilnic gunoi de grajd, pînă 
acum fiind fertilizate peste 150 ha.

Cu toate aceste fezultate bune iii 
ansamblu, lucrările sînt întîrziate în 
unele unități agricole. Principala 
cauză o constituie faptul că în coo
perativele agricole Glodeanu Sărat, 
Scutelnici, Boldu sau în cele din ca
drul consiliilor intercooperatiste CisT 
lău și Măgura nu au fost mobilizați 
toți cooperatorii la eliberarea tere
nului de coceni și, de aceea, trac
toarele nu au front de lucru decît 
pentru cîteva ore pe zi.

Este absolut necesar ca exemplul 
unităților fruntașe să fie urmat și de 
cele unde lucrările sînt întirziate, ac- 
ționindu-se ferm pentru mobilizarea 
tuturor forțelor mecanice și manuale 
la eliberarea terenurilor de coceni și 
intensificarea arăturilor, astfel ca în 
cîteva zile această lucrare să se În
cheie pe toate suprafețele prevăzute. 
(Mihai Bâzu).

IALOMIȚA:

Ploile — un avertisment 
pentru restanțieri

în unitățile agricole din județul 
Ialomița mai sînt de recoltat circa 
123 hectare cu sfeclă de zahăr. 
Suprafețe mai mari de recoltat exis
tă în cooperativele agricole de pro
ducție din comunele Ulmu, Grivița, 
Făurei, Dorobanțu, Traianu și alte
le. De asemenea, în momentul de 
față, peste 10 000 tone de sfeclă 
de zahăr recoltată se află pe cîmp, 
în grămezi. Cantități mai mari ne
transportate au cooperativele agricole 
din comunele Grivița — 3 000 de

tone, Ulmu — 1 000 de tone, Mihail 
Kogălniceanu și Borcea I — cîte 800 
de tone, Traianu — 600 de tone. După 
cum ne spunea tovarășul Ion Cris- 
tea, director general al direcției a- 
gricole, in vederea terminării recol
tării, transportului și depozitării în 
maximum 5 zile a întregii cantități 
de sfeclă de zahăr, comandamentul 
județean a stabilit următoarele mă
suri : concentrarea tuturor mijloace
lor de transport din unitățile care 
au încheiat depozitarea porumbului, 
Întrajutorarea intre unitățile din ca
drul consiliilor intercooperatiste, or
ganizarea de silozuri pentru depozi
tarea sfeclei de zahăr în imediata a- 
propiere a drumurilor de acces. (Lu
cian Ciubotaru).

ILFOV:

La arat
— în schimburi prelungite

tn toate cele șase cooperative agri
cole din consiliul intercooperatist 
Frăsinet, județul Ilfov, și nu numai

aici, seceta prelungită a creat nu
meroase dificultăți Ia aratul ogoare
lor. Cu toate acestea, mecanizatorii 
nu și-au cruțat forțele pentru a pune 
o bază serioasă viitoarei recolte. 
„Ne-au mai rămas de arat 4 500 de 
hectare — ne spunea Tudor Negoiță, 
directorul S.M.A. Frăsinet. Sîntem 
hotărîți să nu precupețim nici un 
efort pentru a executa arăturile de 
toamnă pe toate suprafețele prevă
zute".

Deci, 4 500 de hectare numai în 
cooperativele agricole din Tăriceni, 
Frăsinet, Valea Argovei, Siliștea, 
Mostiștea și Gurbănești. Suprafața e 
destul de mare, dar cu forțele de 
care dispun respectivele secții de 
mecanizare, aratul se poate încheia 
în cîteva zile, mai ales că ploile din 
ultimele zile au îmbunătățit radical 
condițiile de lucru. Oamenii din 
secțiile de mecanizare care ser
vesc unitățile din acest consiliu 
intercooperatist lucrează pînă noap
tea tîrziu, în schimburi prelun
gite. Și pentru ca timpul să fie 
folosit din plin, cele șase coopera
tive asigură mecanizatorilor hrană 
caldă la orele prînzului. Sînt măsuri 
bune, care se cer să fie larg aplicate, 
astfel ca în toate unitățile agricole 
ritmul de executare a arăturilor să 
crească în intensitate. Și aceasta cu 
atît mai mult, cu cît, în cooperativele 
agricole din județul Ilfov, mai sint 
de efectuat arături de toamnă pe 
mai mult de 75 000 hectare. Efortu
rile mecanizatorilor trebuie sprijinite 
însă de consiliile de conducere din 
unități, de organizațiile de partid 
din comune, care au datoria să mo
bilizeze în continuare toate forțele 
satelor la eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale, pentru a se crea un 
larg front de lucru la arături. (Ale
xandru Brad).
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înaltă cinstire a rolului marcant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în viata internațională, a contribuției substanțiale a României
________ ___ :> _ J r _ __ _____ * ____ ____ _ __________ _______ _ _ —..... ............ ...

la promovarea cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între popoare

TELEGRAME, MESAJE, SCRISORI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CU PRILEJUL CONFERIRII MEDALIEI DE AUR A CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII
Prețuirea politicii externe a României, 

prestigiul președintelui ei—izvor de satisfacție și mindrie 

patriotic^ pentru întregul^ nostru popor

ce o desfășurați spre binele și feri
cirea națiunii noastre socialiste

Combinatul siderurgic de la Ga
lați: Miile de furnaliști, 
laminatori, constructori, 
cieni, proiectanți și cercetători au 
primit cu o imensă bucurie, cu adinei 
sentimente patriotice vestea că vi 
s-a conferit înalta distincție.

în aceste momente de inaltă sem-

oțelari și 
energeti -

nificație pentru prestigiul internațio
nal al partidului și patriei noastre, ne 

.exprimăm întreaga adeziune față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, hotărîrea fer
mă a siderurgiștilor gălățeni de a a- 
plica .întocmai in viață hotăririle celui 
de-aJ XI-lea Congres al partidului.

întreprinderea de rulmenți Birlad :
Conferirea inaltei distincții ce v-a

fost acordată onorează partidul și 
poporul nostru. încununează recu
noașterea neobositei și remarcabilei 
activități pe care o desfășurați in 
slujba păcii și securității internațio
nale. pentru înflorirea patriei noastre 
dragi. Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa și 
mai hotărit pentru realizarea și de
pășirea .sarcinilor ce ne revin.

tuind-o neabătut contribuim la În
florirea continuă a patriei noastre 
și totodată la întărirea legăturilor 
internaționale ale României socia
liste, a colaborării economice și 
apropierii dintre poporul român și 
celelalte popoare iubitoare de pace.

Comitetul județean Ilfov al P.C.R. 
și consiliul popular județean : 
Sintem mîndri și fericiți să constatăm 
că politica externă a Republicii So
cialiste România, promovată cu 
fermitate de dumneavoastră, este pe 
deplin confirmată de viață și se 
bucură de stima și prețuirea în
tregii lumi. Alături de întregul popor, 
apreciem mult inițiativele dumnea
voastră,1 de o inestimabilă valoare, 
pentru a se instaura in lume o nouă

țară, vedem în înalta distincție o 
strălucită apreciere a politicii externe 
a partidului și statului nostru, care 
poartă amprenta personalității dum
neavoastră, calităților de eminent 
conducător de partid șl de stat, ca
pacității dumneavoastră de analiză 
profundă și realistă, spiritului nova
tor și de acțiune cu care militați 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor de care depind soarta păcii, 
dreptatea și progresul social, ferici-

Pentru seninul
Stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Medalia de aur care v-a fost 

conferită din partea Consiliului 
Mondial al Păcii confirmă încă 
o dată remarcabila dumnea
voastră contribuție la afirmarea 
unei politici noi în lume, de e- 
galitate in drepturi și de respect 
reciproc, o politică ce așază la 
loc de cinste suveranitatea și in
dependența fiecărei națiuni și 
respinge răspicat forța și ame
nințarea cu forța în relațiile 
dintre state.

Această distincție confirmă, o 
dată mai mult, bogata activitate 
internațională pe care o desfă- 
șurați ca popoarele să trăiască 
in pace și libertate, iar ziua de 
miine să nu fie pîndită de ima-

cerului albastru
ginea declanșării unui război 
absurd.

Medalia de aur a păcii este și 
o dovadă a rolului important pe 
care România il are astăzi in 
rezolvarea problemelor de care 
depinde soarta păcii in lume, ca 
lumea să trăiască in pace și vii
torul să fie al oamenilor și al 
vieții.

Personal, mă bucur pentru 
Medalia de aur a păcii ce vi 
s-a conferit, medalie ''in care se 
răsfrînge seninul cerului nostru 
albastru și care arată' dorința de 
pace a României, mă bucur și vă 
doresc noi și mari succese în 
lupta pentru instaurarea unei 
păci durabile în lume.
Dumitru Radu POPESCU

nice, juste, in deplină conformitate 
cu interesele legitime ale popoarelor.

Consiliul județean Satu Mare al oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară : Asemenea întregii populații 
a județului Satu Mare, toți comuniș
tii și oamenii muncii de naționalitate 
maghiară de pe aceste meleaguri ale 
patriei noastre socialiste au aflat cu 
nespusă mindrie și satisfacție vestea 
înminării medaliei de aur a păcii, 
înaltă distincție ce v-a fost conferită 
in semn de recunoaștere a remarca
bilei activități, in fruntea partidului 
și statului nostru, pentru triumful 
cauzei păcii, prieteniei și colaborării 
intre popoare.

Angajament solemn de a sprijini prin fapte politica

de pace și colaborare a partidului și statului

ordine economică, un climat de des
tindere, pace și securitate interna
țională.

Mulțumindu-vă din inimă pentru 
tot ceea ce faceți in vederea crește
rii prestigiului internațional al scum
pei noastre patrii, ne angajăm în fața 
conducerii partidului, a dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci cu abne
gație și devotament pentru a onora, 
așa cum se cuvine, angajamentele 
pe care ni le-am asumat, că vom 
obține noi și importante succese in 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

Comitetul județean Mehedinți al 
P.C.R. : Noi, cei care trăim și mun
cim in acest mereu înfloritor colț de

rea și libertatea tuturor oamenilor, I 
afirmarea tot mai intensă a României 
socialiste in concertul1 națiunilor IU- l 
mii.

Comitetul județean Timiș al P.C.R.: 
Ne bucură sincer faptul că au găsit 
larg ecou, pe toate meridianele glo
bului pămintesc, acțiunile inițiate de 
dumneavoastră in direcția unirii tu
turor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste. a făuririi unei noi ordini po
litice și economice internaționale, a 
soluționării tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, tn acest 
sens, apreciem importanța deosebită 
pentru pacea internațională, a spriji
nului activ acordat de țara noastră, 
de dumneavoastră personal, instaură
rii in Cipru, Orientul Mijlociu și în 
alte părți ale lumii a unei păci trai

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste : Conferirea de către Consi
liul Mondial al Păcii a Medaliei de 
aur „Frederic Joliot-Curie" — ex
presie a înaltei recunoașteri de care 
se bucură pe plan internațional 
activitatea dumneavoastră de luptă
tor neobosit pentru pace, dreptate 
și echitate socială, politica externă 
a României socialiste, ce poartă 
strălucita pecete a gîndirii și iniția
tivelor dumneavoastră — constituie 
pentru toți oamenii de cultură și 
artă, ca și pentru întregul popor, un 
fericit prilej de a vă adresa, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
fierbinte omagiu, de a vă asigura 
de dragostea, devotamentul și ade
ziunea lor deplină la uriașa operă 
de construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in ți/xtria 
noa’șțra. la lupta pentru asigurarea 
păcii și securității in lume.

întreprinderea „23 August" din 
București: Sintem cuprinși de puter
nice sentimente de satisfacție și min
drie patriotică, generate de confe
rirea celei mai înalte distincții a 
Consiliului Mondial al Păcii, dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent om po
litic și de stat, luptător pentru extin
derea și promovarea unor relații de 
prietenie cu toate țările, pentru 
crearea unui climat de apropiere și 
înțelegere între popoare. Ne expri
măm și cu acest prilej sentimentele 
noastre de profundă recunoștință și 
mulțumire pentru munca neobosită

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie : Alături de întregul nos
tru popor, oamenii de știință, cerce
tătorii, inginerii, proieetanții, toți cei 
ce iși desfășoară activitatea in do
meniul științei și tehnologiei au trăit 
la cea mai inaltă intensitate, cuprinși 
de vibrantă emoție și mindrie patrio
tică, evenimentul conferirii înaltei 
distincții ce v-a fost acordată pentru 
strălucitele merite dobindite de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
acestui popor, în lupta pentru pace, 
pentru perfecționarea necontenită a 
lumii în care trăim, a însăși condi
ției umane. Sintem 
România a dat lumii 
nea Om !

mîndri că
un aseme-

chimice dinInstitutul de cercetări
București : înalta distincție ce v-a 
fost acordată confirmă, incă o dată, 
profunda prețuire ce se acordă pe

(Urmare din pag. I)
mele romane ; s-ar fi limi
tat la cîteva obiective in
dustriale — șantierul naval, 
atelierele C.F.R. — acestea 
cu producții modeste, dacă 
le raportăm la argumente
le faptice pe care le aduc 
azi. Cam atît ! Ba nu. am 
fi nedrepți dacă nu am a- 
mlnti dealurile pe care, din 
loc în loc. pățeau fi întil- 
nite cîte o livadă de pomi 
sau cîteva zeci de butuci 
de vie. „Fămînt sărac, fără 
putere", se decretase de 
către asa-zisi specialiști. Si 
neputind să evadeze din a- 
ceastă sentință, oamenii 
locurilor trebuiau să accep
te să fie săraci. Trăind pa
radoxul hărniciei care năș
tea sărăcia.

Si ar mai fi fost de adău
gat incă ceva, ce nu ar pu
tea fi ignorat : frumusețea 
acestor locuri, cărora li 
s-au dedicat pagini memo
rabile. Dacă ne-am gîndi 
numai la impresiile despre 
sublima trecere a Dunării 
pe la 'Cazane, la acea fier
bere sălbatică a apelor 
care l-a impresionat pe 
Vlahută — ca pe atitia alti 
călători — la imaginea 
unică pe care o propunea 
încleștarea dintre munți 
Si Dunăre si ar fi de ajuns! 
Acum, de la barai in sus. 
pe zeci de kilometri. Du
nărea pare o mare liniști
tă, iar stincile amenințătoa
re de altădată s-au retras 
undeva în adine, la zeci 
de metri, să-și retrăiască 
In. anonimat amintirile. De
miurgic. omul s-a înăltat 
pe sine prin, fapta sa.

sculptindu-si in peisai 
voința, domesticindu-1. tară 
a-i răpi frumusețea, ci im- 
plinindu-1 doar. determi- 
nindu-1 la o conviețuire 
pașnică, normală.

într-o după-amiază lumi
noasă de si’îrsit de octom
brie am pornit din portul 
Orșovei. in sus. ne Dunăre, 
spre Cazane. Știam, desi
gur. că aici. lp laguna care 
deschide Orșova spre Du
năre. au rămas in adine 
străzile orașului de altă
dată : că orașul s-a mutat 
tăcut, cu nume de străzi, 
cu oameni sporind in nu
măr. undeva mai sus. Azi. 
Orsovâ se înfățișează prin 
blocurile noi. moderne, ca 
o veritabilă stațiune de o- 
dihnă. Și-a luat cu sine 
pentru a le purta spre vi
itor amintirile, si-a luat cu 
sine numele de străzi. Nu
mai că, dacă altădată, pe 
strada Traian sau Decebal, 
pe strada Liniștii te intim- 
pinau clădiri modeste. în
cercate de vreme, azi. de 
la sute si sute de ferestre, 
vei fi privit de ochii unei 
noi lumi : o lume care, 
iată, a avut grijă să înnobi
leze orașul cel nou cu sta
tui. ale căror denumiri au 
darul să vorbească sintetic 
despre realitățile ei. Deci, 
cînd în dreptul statuilor ce 
decorează orașul vei citi 
cuvintele ..Meditație", „Dra
pelul". ..Victoria" sau „Co
loana Tinereții" vei lua act 
de insăsi realitatea Orso- 
vei de azi. a Orsovei pe 
care, pornind din port, în 
susul Dunării, o lași in 
urmă. Si eu cît te depăr
tezi. cu atît imaginea ei

pare desprinsă de undeva, 
dintr-o ilustrată de vacan
tă greu de imaginat cil doar 
două decenii in urmă: Un 
specialist străbătind aceas
tă mare a Dunării de la 
Porțile de Fier, ar Putea, pe 
bună dreptate, să evoce a- 
vantaiele economice ne 
care le-a adus cu sine con
strucția banalului, nu nu
mai datorită sporirii pro
ducției de energie electrică

ce și sociale ne cele mai 
definitorii, atunci intre a- 
cestea ar trebui, mă gîn- 
desc, să le aducă si pe ur
mătoarele :

în 1972. Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Seve
rin construia nave de 2 000 
tdw. acum ‘ pregătirea de 
fabricație a tancurilor pe
troliere de 7 000 tdw este în 
plin proces ; in timp ce 
capacitatea calelor de mon-

plan internațional prodigioasei dum
neavoastră activități consacrate cu 
fermitate și pasiune revoluționară 
realizării in lume a unei politici noi, 
bazată pe egalitate in drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pe neamestecul in 
treburile interne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța in 
relațiile dintre state.

tngăduiți-ne, mult stimate tovarășe 
secretar general, să exprimăm cele 
mai calde felicitări, să, vă urăm 
multă sănătate și viață îndelungată, 
spre binele poporului nostru și pros
perității României, al cauzei progre
sului social și păcii in lume.

întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești : Colectivul 
nostru vede în inminarea acestei 
distincții o nouă și grăitoare dovadă 
a stimei și prețuirii de care vă bucu
rați pe

Adeziunea noastră
Stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu.
Inima mea, ca și a tuturor 

cetățenilor patriei noastre, s-a 
umplut de bucurie și de îndrep
tățită mindrie patriotică aflind 
că v-a fost inminătă medalia 
de aur „Frederic Jolioț-Curje", 
cea mai inaltă distincție a Con
siliului Mondial al. Păcii. Această 
medalie vine să consacre in fața 
lumii meritele dumneavoastră 
nepieritoare în fundamentarea 
și afirmarea politicii externe a 
României socialiste. O politică 
de mare înțelepciune, menită să 
ne asigure nouă, tuturor, munca 
pașnică, constructivă, intr-o lu
me a înțelegerii, a bunei con
viețuiri .

Evenimentul decernării inaltei 
distincții este pentru noi, oame
nii muncii din Sibiu — români, 

.germani, maghiari — ca și pen
tru toți concetățenii din cu
prinsul țării incă un prilej

toate meridianele lumii, o

deplină
ne

la
de a 
adeziune 
și externă 
tr.u comunist, întruchipată atît 
de iminunat in activitatea fără 
răgaz pe . care o desfășurați 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Sintem plini 
de hotărîre să facem totul și de 
acum înainte pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin în măreața 
operă de inălțare a ~ ‘ ‘
spre culmile progresului și civi
lizației socialiste cu convingerea 
nestrămutată că in acest fel slu
jim pacea și înțelegerea întră 
popoare, țelul cel mai de preț 
al politicii externe românești, 
politică recunoscută și admirată 
astăzi pretutindeni in lume.

Rudolf BINDER
forjor la întreprinderea de piese 
auto-Sibiu, Erou al Muncii 
Socialiste

exprima întreaga 
politica internă 

a partidului nos-

României

recunoaștere a prestigiosului dum
neavoastră aport pe tărimul luptei 
pentru apărarea păcii și pentru 
securitate internațională. Ne ex
primăm și cu acest fericit prilej 
adeziunea noastră totală la politica 
internă 
munist

și externă a Partidului Co- 
Romăn, conștienți că infăp-

întreprinderea de aluminiu din 
Slatina : Distincția ce v-a fost acor
dată reprezintă o recunoaștere a 
eforturilor neprecupețite pe care 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. le faceți zi de 
zi, ceas de ceas, în sprijinul luptei 
de eliberare națională a popoarelor, 
pentru independența și suveranitatea 
națională a tuturor popoarelor lu
mii, pentru pace și progres. Noi 
toți cei ce producem aluminiul ro
mânesc ne manifestăm și 
prilej profundul atașament față de 
conducerea partidului și 
față de dumneavoastră, cel 
mat fiu al poporului român, care ne 

fermitate și pricepere 
de dezvoltare a 

sporirea 
în rindul

călăuziți 
spre noi 
României 
continuă
țârilor lumii.

cu
' culmi i 
socialiste, spre 

a prestigiului ei

Au

cu acest

statului, 
mai sti-

Industrieimai trimis telegrame : Ministerul de Interne. Ministerul 
Metalurgice, Ministerul Energiei Electrice. Ministerul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Ministerul Justiției. Ministerul 
Finanțelor. Ministerul Comerțului Interior. Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. Ministerul Economici Forestiere și Materialelor de Con
strucții, Ministerul Muncii, Ministerul Turismului, Comitetul de Stat al Pla
nificării. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Direcția Centrală 
de Statistică, Consiliul Național al Apelor, Tribunalul Suprem, Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Consum, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii. Con
siliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Consiliul oamenilor muncii 
de naționalitate germană, Comitetul veteranilor din războiul antifascist, Con
siliul Național a! Societății de Cruce Roșie, Academia Republicii Socialiste 
România. Academia „Ștefan Gheorghiu", Academia de științe medicale. Uniu
nea scriitorilor. Uniunea compozitorilor, Uniunea artiștilor plastici, Consiliul 
Național al Radioteleviziunii, Asociația oamenilor de artă, Procuratura Re
publicii Socialiste România, Consiliul oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Harghita, Marele Stat Major. Consiliul Superior al Ar
matei, Institutul central de fizică, Institutul de studii și proiectări energetice. 
Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică. 
Combinatele siderurgie-Reșița. de oțeluri speciale-Tirgoviște, de utilaj greu 
Nicolina Iași, de lianți și azbociment-Tg. Jiu, metalurgic-Tuleea, de construcții 
de mașini-Bistrița. Combinatele petrochimice Brazi și Pitești, Combinatele 
chimice Făgăraș, Giurgiu și Rimnicu Vilcea. Pipera-București. întreprinderile 
„Grivița roșie", „Vulcan", „Autobuzul", „Electronica", „Electromagnetica". 
„Timpuri noi", „EIectroputere“-Craiova, de utilaj tehnoIogic-Buzău, de con
strucții de mașini Reșița și Cugir, mecanică t'ină-Sinaia, de strunguri și cea 
de vagoane din Arad. întreprinderile de utilaj petrolier Tîrgoviște, de auto
turisme Pitești, I.A.S. „Insula Mare a Brăilei", C.A.P. Lenauheim, S.M.A. 
Livada (județul Satu Mare), centrul universitar București, Institutul de me
dicină și farmacie București. Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mu
reș, Universitatea „Babeș-Bolyai" din CIuj-Napoca, Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași, Academia de științe economice București, Institutul politeh
nic Iași. Universitățile din Galați și Craiova, institutele de invățămint su
perior din Baia Mare, Pitești și Suceava, Agenția română de presă „Ager- 
pres".

Asemenea telegrame au mai transmis alte numeroase comitete de partid 
și consilii populare, orășenești și comunale, centrale și mari întreprinderi in
dustriale, de construcții și de transporturi, șantiere, institute de cercetări și 
proiectări, instituții de invățămint superior, instituții de știință, artă și cul
tură, trusturi, întreprinderi și unități agricole de stat, cooperative agricole 
de producție, cooperative meșteșugărești și de consum, unități sanitare, or
ganizații de masă și obștești, licee și școli generale, precum și numeroși 
Eroi ai Muncii Socialiste din industrie și agricultură, oameni de știință, artă 
și cultură, cetățeni virstnici și tineri din cele mal diferite profesii de pe 
intreg cuprinsul patriei.

ÎMBUNĂTĂȚIREA

Puternic angajat in asigurarea 
creșterii calității produselor pe care 
le realizează, un tinăr colectiv de 
oameni ai muncii cu o vîrstă medie 
de numai 23 de ani se bucură in 
mod legitim de faptul că în acest 
an nu a primit nici o reclamație 
privind livrările pe piața internă 
sau la export. Este vorba de co
lectivul întreprinderii de ciorapi 
„Apollo" din Capitală. Ținind sea
ma de creșterea continuă a exi
gențelor consumatorilor, in primele

ale satului. Iată doar două 
din ele propuse de comu
nele Pătulele si Salcia : în 
prima, aproape 93 la sută 
din localnici nu aveau pă- 
mint si munceau ne moșiile 
boierești, la 1907. Azi. co
operativa agricolă de pro
ducție se mindreste cu ti
tlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia „Se
cera si ciocanul", obținute 
in 1975, titluri care, pentru

CALITĂȚII SPOREȘTE POSIBILITĂȚILE 
DE EXPORT

10 luni ale anului, planul la trico
taje (dresuri) a fost realizat în 
proporție de 101.6 la sută. Prin mă
surile luate de conducerea unității 
pentru organizarea producției în 
trei schimburi. întărirea disciplinei 
în producție, organizarea mai bună 
a muncii, respectarea tehnologiilor 
de fabricație, folosirea integrală a 
capacităților de producție, între
prinderea produce anual circa 26 
milioane perechi ciorapi în mode
le, texturi și culori variate.

Creșterea calității produselor rea
lizate aici a condus și la mărirea 
posibilităților de export, livrîndu-se 
comenzi în țări cu tradiții indus
triale, între care Austria, Republi
ca Democrată Germană, Republica 
Federală Germania. In prezent, pro
ducția pentru export reprezintă 30 
la sută din produsele fabricate. în 
imaginea alăturată, un aspect din 
secția I. atelierul 3 tricotat. (Foto- 
text: Eugen Dichiseanu).

voltării comunei. însemnînd 
o fabrică de semiindustria- 
lizare a legumelor si fruc
telor. un modern centru de 
vinificatie si alte obiective. 
Pătulele va.deveni un nou 
oraș în cîmoia dfe lingă Du
năre. Cei 5 000 d" locuitori 
din Salcia, una din comu
nele foarte sărace ale Me- 
hedintiului de altădată, vor 
aduce si ei drept argumen
te. pe lingă marile recolte

Certitudini pe „Drumul Soarelui"
a țării, ci și prin asigurarea 
unui regim cu mult supe
rior transporturilor navale, 
a unei infinit sporite sigu
ranțe a circulației ne Du
năre. dar. mai ales, dato
rită multiplelor dezvoltări 
determinate de înălțarea 
hidrocentralei in întreaga 
zonă.

Mehedinți — iudetul pe 
care anuare statistice îl 
menționau cu doar oatru- 
cinci decenii în urmă prin
tre ultimele ca putere’ eco
nomică. iudetul in ale cărui 
cîntece se apela adesea la 
cuvinte ce mărturiseau via
ta grea si sărăcia, motive 
de permanente revolte si 
răscoale — a devenit azi un 
iudet ce iși poate așeza cu 
demnitate în stemă nu doar 
simbolurile albinăritului.

Dacă cineva si-ar propu
ne să desprindă din mulți
mea argumentelor economi-

tai s-a dublat, s-a con
struit un modern chei de 
armare, iar muncitorii șan
tierului sânt preocupați să 
realizeze suplimentar, incă 
în acest an. un cargou de 
2 400 tone si peste 400 tone 
economii de metal.

Ar mai fi de adăugat că 
întreprinderea de vagoane 
din reședința iudetului pro
duce de două ori mat mult 
decit in 1972, jar Combina
tul de celuloză si hîrtie se 
poate mindri cu unul din 
cele mai mari ateliere de 
pregătire a materiei prime.

Și-ar justifica dreptul la 
a se constitui în argument 
despre noile ritmuri econo
mice si realizările noii uzi
ne textile ..Cazănele" de la 
Orșova sau ale noului șan
tier naval din aceeași lo
calitate. Dar. ar fi nedrept 
dacă ,1a argumentele orașu
lui nu s-ar adăuga si cele

hărnicia oamenilor si rod
nicia pămintului. au inno- 
bilat si cealaltă comună. în 
ultimii 10 ani. la Pătulele. 
producțiile au sporit de 3 
pînă la 4 ori. iar în două 
decenii s-au înăltat aici 600 
de case noi. Unde, acum 70 
de ani. se auzeau doar 
plinsetele oamenilor ne
voiași si injuriile arendași
lor se afirmă azi o bogată 
viată spirituală, exprimată 
de prezența in patru școli 
a aproximativ 600 de elevi, 
de activitățile educative 
din cele două cămine cul
turale. de cele peste zece 
mii de volume din biblio
teca comunală sau de ur
mărirea, seară de seară, a 
emisiunilor T.V. la peste 
500 de televizoare, cite s-au 
înregistrat in comună la 
recentul recensămînt. în 
următorii ani. prin cei 43 
milioane lei destinați dez-

de griu, porumb, floarea- 
soarelui. soia, si faptul că 
toti trăiesc în case noi.

Iată, așadar, realități si 
cifre concentrind împliniri 
ce vorbesc de1 la sine. Rea
lități pe soclul cărora sta
tuia viitorului: nu este doar 
o posibilă anticipație. Dez
voltarea si modernizarea o- 
biectivelor economice exis
tente in Drobeta-Turnu 
Severin. Strehaia. Orșova. 
Viniu Mare. Baia de Ara
mă. înălțarea de noi uni
tăți industriale, agricole, 
irigarea întregii suprafețe a 
iudetului. extinderea plan
tațiilor de pomi, fa ritul că 
localitățile Bala. Pătulele. 
Cuimir vor deveni centre 
urbane nu sînt doar pro
iecte de viitor, ci certitudini 
ale viitorului. Un poem 
modern, un poem al zilei 
de azi a țării și-ar putea

afla motive adinei de inspi
rație in compararea imagi
nii de altădată o orașului 
de la Dunăre, Drobeta- 
Turnu Severin, atît de 
plastic înfățișat în „Amin
tirile" sale de Serban Cio- 
culescu. cu imaginea vigu
roasă pe care orașul, ca în
treg iudetul. o propune azi. 
„Am apucat vremea cînd 
orașul nu era luminat elec
tric și canalizat, cină saca
giii alimentau gospodăriile 
cu rezerva zilnică de apă 
trebuitoare și cînd străzile 
erau străbătute seara de 
lampagii cu prăjinile lor. 
Aceeași era insă și fiziono
mia Bucureștilor din pri
mul deceniu al veacului 
nostru, cînd provincia, nu 
se deosebea esențial de ca
pitală". Sau, mai departe : 
„Sacalele se încrucișau cu 
căruțele și numeroase bra- 
gagerii îmbiau cu braga 
rece, cu pistil, romburi, 
sugiuc și bigi-bigi. Calea 
Traian, către extremitățile 
ei. avea un aspect de bazar 
oriental, in arșița toridă a 
verii, cu căruțe staționare, 
cu finul așternut la botul 
cailor, cu tocmeala încea
tă a mărfurilor, precaut în
toarse pe toate fețele".

Să apelăm acum la cîteva 
repere strict statistice. • 
în 1977 întreprinderile in
dustriale ale județului Me
hedinți vor realiza in 
numai 69 de zile întrea
ga producție industria
lă a anului 1965 și in 
mai puțin de 12 zile, pe 
aceea a anului 1938 • Prin 
valorificarea tuturor rezer

velor dc care dispun, oa
menii muncii din județ sint 
hotăriti să obțină pină m 
1980 o producție suplimen
tară de 1,3 miliarde lei • 
în cei 5 ani care au trecut 
de la inaugurarea hidrocen
tralei „Porțile de Fier", 
parametrii proiectați au 
fost atinși cu un an mai 
devreme si totodată s-a re
cuperat integral investiția, 
cu 2 ani inainte de termen.

Iată, prin compararea a 
două realități, venind din 
două lumi diferite, un po
sibil punct de naștere al 
unui poem. Al unui poem 
pentru care, deocamdată, 
drept sugestie pentru final 
s-ar putea aduce informația 
că oamenii muncii din agri
cultură. în eforturile de în
făptuire a unui vast sistem 
de îmbunătățiri funciare, 
au reușit să fixeze ne mii 
de hectare nisipurile zbu
rătoare. Sau s-ar putea 
aduce expresia „Cale libe
ră la ecluză", greu de ima
ginat cu doar cîteva decenii 
in urmă. Iar lait-motivu’ 
omului s-ar putea inspira 
din numele ne care localni
cii l-au dat șoselei tăiate 
in pieptul munților ca să 
se oglindească in aodle li
niștite ale Dunării. Poemul 
insusi s-ar putea numi 
„Drumul Soarelui" pentru 
că. simbolic vorbind, prin 
realizările ce s-au obtinut 
in MehedintiuJ de azi. ea si 
prin perspectivele acestora 
se poate spune că aceste 
plaiuri si-au orientat defi
nitiv călătoria in timp pe 
un drum al soarelui.

Preocupări 
pentru 

diversificarea 
producției

„In cadrul eforturilor pe care 
le depunem pentru mereu mai 
buna aprovizionare a populației 
cu piine și alte produse de pa
nificație aș aminti mai înții in
troducerea in fabricație a unor 
noi sortimente. In anul 1977, nu
mărul produselor noi se ridică 
la 17, intre acestea amintind 
piinea albă superioară, piinea 
intermediară la tavă ș.a. Avem 
in curs de omologare alte pro
duse : piinea neagră acido-lac- 
tică și neagră lacto-proteică, 
piinea intermediară superioară 
etc.“. ne spune Sabin Grecu, in- 
giner-șef al întreprinderii de 
morărit, panificație și produse 
făinoase Galați.

Notăm, totodată, și alte pre
ocupări, evidențiind eforturile 
pentru diversificarea producției. 
Părerile consumatorilor sint 
testate atît in cadrul magazinu
lui întreprinderii, cit și prin 
expoziții cu vinzare periodice, 
manifestări însoțite de sondaje 
privind opiniile cumpărătorilor 
asupra calității produselor ex
puse spre desfacere. Urmare 
atenției sporite acordate calită
ții produselor, diversificării pro
ducției, a scăzut simțitor numă
rul sesizărilor. Atît lucrătorii 
fabricii de piine de la Galați, 
cit și cei din secția morârit-pa- 
nificație Tecuci, de la brutăriile 
din Berești și Tg. Bujor au do
vedit mai multă responsabilita
te față de creșterea calității 
produselor. Din rindul lor ci
tăm numele muncitorilor frun
tași Ionel Vlad, Gh. Trescoi, 
Maria Iftode, Ilinca Birhală. E- 
lisabeta Trușan. Elena Crăciun 
etc. — de la fabrica de piine — 
cit și pe cele ale lui Mihai An
toni u. Ion Buțurcă. Costică Da
rie. de la alte unități ale in- 
treprinderii.

Menționăm că unitatea și-a 
îndeplinit angajamentul anual 
inițial, . in continuare eforturile 
fiind orientate pentru onorarea 
angajamentului suplimentar. 
(Dan Plăeșu).
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Festivalul național „CINTAREA ROMÂNIEI**:
ÎNCĂ DIN FAZA DE MASĂ A CELEI DE-A DOUA EDIȚII

Să sporim preocupările față de calitatea 

tuturor manifestărilor, pentru creșterea

nivelului artistic al spectacolelor și a eficienței lor educative
HARGHITA

Noile formații trebuie să se adauge 
celor existente și nu să le înlocuiască

• Programe strîns legate de problematica muncii din fa
brici, din instituții, din unitățile agricole.

® Cenaclurile și cercurile literare din Harghita creează 
pentru festival.

La manifestările primei ediții în 
Harghita au activat nu mai puțin de 
1 349 de formații artistice cu peste 
37 000 de artiști amatori, ceea ce în
seamnă că fiecare al 8-lea cetățean 
al județului face parte dintr-o for
mație artistică.

Cea de-a doua ediție a Festivalu
lui național „Cintarea României" se 
anunță în județ a fi și mai promi
țătoare, atît sub aspectul sporirii nu
mărului formațiilor artistice partici
pante, cit și al creșterii valorii edu
cative a programelor prezentate. 
Pină acum s-au înscris in concurs 
peste 2 000 de formații cultural-ar- 
tistice și cercuri de creație aparținind 
așezămintelor culturale și sindicate
lor, cu aproape 50 000 de artiști ama
tori. Această situație pozitivă, ne 
spunea tovarășul Gergely Andrâs, 
responsabilul comisiei pentru munca 
politico-educativă din cadrul consi
liului județean al sindicatelor, trebuie 
însă consolidată prin urmărirea ri
guroasă a modului în care se desfășoa
ră activitatea în fiecare formație, 
evitind stagnările ori chiar ..dispari
ția" unora dintre ele, așa cum se în
tâmplă nu o dată. Noile formații tre1- 
buie să se adauge celor existente și 
nu să le înlocuiască. în ce ne pri
vește. putem consemna înscrierea în 
festival a altor formații : la între
prinderea județeană de industrializa
re a cărnii a fost constituită o for
mație de muzică populară cu 6 so
liști, la oficiul județean de îmbună
tățiri funciare, pe lingă formațiile 
existente, a luat ființă și o brigadă 
artistică, la întreprinderea minieră 
Bălan s-a constituit un cor munci
toresc care numără aproape 100 de

membri, la întreprinderea minieră 
Harghita ființează 4 noi cercuri de 
creație ; în orașul Gheorgheni. nu
mărul formațiilor artistice a crescut 
cu 41, iar cel al artiștilor amatori cu 
peste 4 000. Așadar, o primă preve
dere importantă a actualei ediții a 
festivalului, aceea de sporire a nu
mărului formațiilor artistice și a 
cercurilor de amatori, se realizează.

La rîndul lor. cercurile si cenaclu
rile și-au propus să vină direct în 
sprijinul formațiilor de amatori în- 
scriindu-se în mișcarea artistică din

întreprinderile și instituțiile unde lu
crează și, pe de altă parte, punînd 
la dispoziția centrului de îndrumare 
texte (poezii, montaje literare, piese 
de teatru, în limbile română și ma
ghiară, texte pentru brigăzile artis
tice), materiale care să fie multipli
cate și difuzate formațiilor din județ.

O primă lucrare, cuprinzînd un 
montaj literar-muzical intitulat „Vo
tăm belșugul, pacea, viitorul", a și 
fost finalizată cu prilejul alegerilor 
de la 20 noiembrie. Se elaborează, 
de asemenea, un volum tematic inti
tulat „Viitorul la timpul prezent". 
Nu puțini sînt la număr membrii 
cenaclurilor literare care nu numai 
că scriu texte pentru brigăzi, dar le 
și pun în scenă, le dau expresie 
concretă în întreprinderile și insti
tuțiile din ale căror colective fac 
parte. Aria tematică a programelor 
vizează viața nouă înfrățită a oa
menilor muncii, români și ma
ghiari, de pe aceste străvechi me
leaguri românești, puternica dez
voltare economico-socială a județu
lui. preocupările cotidiene ale colec
tivelor de muncă în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

I. D. KISS

IAȘI

Măsuri potrivite pentru ridicarea 
calității in activitatea cenaclurilor

• Cadrele universitare ieșene — în sprijinul activității cul
tural-educative de masa.

• întreprinderi economice mari, dar cu o slabă partici
pare la festival.

Constatîndu-se că anumite genuri 
artistice lipsesc din peisajul manifes
tărilor incluse în Festivalul național 
„Cintarea României" și că unele în
treprinderi, sate n-au deloc fdrmații 
artistice, consiliul județean de cul
tură și educație socialistă a cerut 
consiliilor de cultură și educație so
cialistă din întreprinderi, comune și 
orașe să analizeze posibilitățile și să

formeze în întreprinderile mari și la 
nivel de comună cel puțin cite o bri
gadă artistică, o formație de teatru, 
un cor, un cenaclu de creație și in
terpretare, iar la întreprinderile mici, 
în secțiile celor mari și în fiecare 
sat aparținind comunelor, cite o bri
gadă artistică, un grup vocal, un cerc 
de interpreți de poezie (recitaluri), 
un cerc de creatori populari. în

scopul înființării unor asemenea for
mații s-a inițiat o investigație în 
toate satele județului pentru a fi des
coperite forțele artistice amatoare la 
care sînt antrenați specialiști de la 
Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, 
muzee, școli populare de artă, scrii
tori și ziariști, actori.

Pentru ridicarea calității textelor 
destinate brigăzilor artistice, actori 
și compozitori, scriitori și ziariști, ac
tiviști culturali lucrează efectiv cu 
membrii cenaclurilor de creație, a- 
colo unde acestea există, sau cu co
lective de textieri in celelalte. S-a 
reușit astfel ca la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, la 
combinatul de fibre sintetice și în 
mai multe comune să se realizeze 
texte bune, legate de problemele la 
zi și care Interesează masele. La 
combinatul de fibre sintetice, spre 
exemplu, au contribuit foarte mult 
la realizarea acestor texte membrii 
cenaclului „Otilia Cazimir" din între
prindere. Nu în aceeași măsură se 
lucrează la Combinatul de utilaj greu 
„Nicolina", care deși are unul dintre 
cele mai puternice cenacluri de crea
ție nu a început să realizeze nici un 
fel de texte pentru brigada artistică 
a întreprinderii.

• Situații asemănătoare sînt și la în
treprinderile : „Metalurgică", „Teh- 
nolon", „I.M.A.M.U.S." și „I.U.P.S.R." 
și în alte părți. în privința sprijinu
lui pe care artiștii profesioniști îl pot 
da amatorilor, actorul Teofil Vîlcu, 
directorul teatrului „Vasile Alecsan- 
dri". ne-a spus : „Dat fiind faptul că 
numărul formațiilor artistice s-a mă
rit foarte mult se cere ca în noua 
etapă a Festivalului „Cintarea Româ
niei" actorii să fie repartizați a răspun
de chiar și de mai multe întreprinderi. 
Aceasta pentru a se putea da un spri
jin calificat tuturor formațiilor. Tre
buie , să depășim însă obiceiul de a 
lăsa activitatea diferitelor formații 
amatoare numai în seama actorului 
sau instructorului de la județ. De 
asemenea, trebuie să înlăturăm și 
delăsarea unor actori și activiști cul
turali care nu totdeauna lucrează 
activ, cu dragoste de meserie, pen
tru ridicarea nivelului interpretativ 
al formațiilor artistice amatoare. Aici 
îndeosebi, lucrul de mîntuială, super
ficialitatea lasă urme greu de șters".

Manole CORCACI

Un mare
poet
al veacului 

nostru 
ADY ENDRE

La București, între 22 și 25 noiembrie se desfășoară:

Conferința „Dezvoltarea industriala 
a tehnologiilor neconvenționale"

teatre

Organizată de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, Minis
terul Educației și învățămîntului — 
Institutul politehnic din București, 
sub auspiciile Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare, confe
rința „Dezvoltarea industrială a teh
nologiilor neconvenționale" reunește 
peste 150 de participant — cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
cercetători științifici, specialiști din 
întreprinderile productive. în le
gătură cu obiectivele și semni
ficațiile acestei prestigioase ma
nifestări științifice am solicitat 
citeva informații academicianului 
RADU VOINEA, rectorul Institutului 
politehnic și președintele comitetu
lui de organizare a conferinței, care 
ne-a spus :

— Integrarea învățămîntului supe
rior cu cercetarea și producția are 
drept urmare, între alte aspecte, și 
o mai bună concentrare a potenția
lului național de creație pe proble
mele de vîrf ale progresului teh- 
nico-științific, în cuprinsul căruia 
sint înscrise, nu o dată, adevărate 
premiere internaționale. Tehnologi
ile neconvenționale, adică cele refe
ritoare la prelucrarea materialelor 
dure cu ajutorul laserilor, eroziunii 
electrochimice, electroeroziunii, al 
sudurii cu ultrasunete etc., fac par
te dintre aceste preocupări, cu mare 
pondere în revoluția tehnico-științi- 
fică. în scopul coordonării superioa
re a acestor preocupări, inclusiv sub 
raportul aplicării rapide în produc
ție a rezultatelor obținute, acum 3 
ani a fost elaborat un program prio
ritar de tehnologii neconvenționale 
pentru a cărui înfăptuire colaborea
ză strîns specialiști din întreaga ța
ră.

— Și care sînt rezultatele obținu
te ?

— Tocmai aceasta iși propune să 
evidențieze actuala conferință prin 
cele 80 de comunicări prezentate in 
două secții. Ca preambul al bilan
țului ce va fi făcut cu acest prilej, 
aș aminti doar puternicele nuclee de

cercetare existente în cadrul cate
drelor de profil, la institutele poli
tehnice din Timișoara, Cluj-Napoca, 
Iași, la universitățile din Brașov, 
Cluj-Napoca și în institutul nostru, 
unde peste 80 la sută din contrac
tele economice încheiate cu unități 
productive de către Catedra de teh
nologia materialelor și suduri — 
contracte ce totalizează peste 20 mi
lioane lei — sînt axate pe tehnolo
gii neconvenționale. De altfel, ca ur
mare a aplicării unor asemenea con
tracte, la „Semănătoarea", Fabrica 
de confecții din București, la „In
dustria sîrmei" din Cîmpia Turzii, 
la „Elecțrotimiș" și în alte unități e- 
conomice sînt folosite cu rezultate 
remarcabile instalații și tehnologii 
neconvenționale, puse la punct pe 
baza colaborării tehnico-științifice 
stabilite, cum spuneam, între unități 
de învățămînt, de cercetare și pro
ducție.

— Pe ce căi va fi extinsă utiliza
rea acestor tehnologii în întreaga in
dustrie ?

— Este, de fapt, cea de-a doua în
trebare căreia conferința actuală își 
propune să-i ofere răspuns. în acest 
scop, la lucrările ei participă repre
zentanții unora dintre cele mai mari 
întreprinderi industriale din țară, 
între care amintesc „23 August", „E- 
lectrotehnica", întreprinderea de me
canică fină, întreprinderea de ma
șini grele din București, întreprin
derea de piese radio și semiconduc- 
tori de la Băneasa, întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului din Sla
tina ș.a. Cu acest prilej, ei Vor cu
noaște cele mai -noi realizări româ
nești în materie șl, totodată, vor sta
bili, împreună cu ceilalți participanți, 
căile și modalitățile specifice de in
troducere în producția curentă a a- 
cestor realizări. Acestui scop îi sînt 
consacrate și vizitele de lucru în mai 
multe întreprinderi bucureștene, cu 
care se încheie programul conferin
ței.

Mihai IORDANESCU

Cuvintul 
cititorilor, 
CUVINTUL 
OAMENILOR

MUNCII

• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 19,30,
(sala mică) : Zoo — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Stiluri și tendințe în componisti
ca românească**. Orchestra Came
rala a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu**. Dirijor : Paul Stai- 
cu — 20.
• Opera Română : File de istorie
— 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Teatrul de stat Sibiu cu „Sînziana 
și Pepelea** — 19,30, (sala Studio): 
Pescărușul — 19.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu** : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Bucuroși de oaspeți !
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Circul București : Super circ
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Poveste cu cîntec — 10, 
Fata babei și fata moșneagului — 
17, (la sala Clubului T 4. str. Tur
turele) : Anotimpurile mînzului
— 12.

cinema
• Mama : PATRIA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9.30; 11: 12,30; 14, Danka — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Aripioară sau picior : SCALA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• D-ale carnavalului î CENTRAL 
9,15; 11,30: 13,45: 16; 18; 20.
• AI șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL — 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO

DERN — 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; 20,39.
• Mark polițistul : FESTIVAL —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Surîsul mamei : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Fablio magicianul : FLAMURA
— 9.
• Regăsire : GIULEȘTI — 9: 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Din lumea filmului de altădată: 
GRIVIȚA — 9.15; 11,45; 14,15; 17; 
19,45.
• Sonată pe malul lacului : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Adevărata glorie : CINEMA 
STUDIO (CASA FILMULUI) — 10; 
13; 16; 19.
• Iarna bobocilor : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, 
MUNCA — 15,45; 18; 20,15, COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Toamna bobocilor : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30.
• Johnny chitară : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13,30; 15,45x 18; 20,15.
• Piesă netermina^ă pentru pia
nina mecanică : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Făgăduiala : LIRA - 15,30; 18;
20.15.
• Salty * BUCEGI — 9,15; 11,15;
13.15. FLACĂRA — 9; 11,15; 13.30.
A Chirurgii : BUCEGI — 15,30;
17,30: 19,30.
• Taburetul prințesei : FLACA- 
RA — 15,45: 18; 20,15.
• Căpitan la 15 ani — 9,30; 11,30;
13,30: 15,30, Suferințele tînărului
Werther — 17.30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Răpirea fecioarelor : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Corsarul negru : FLOREASCA
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19,30.
• Program de desene animate W. 
Disney — 16, A cincea pecete — 
18; 20 : PACEA.
a Ținutul uitat de timp : VOLGA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Buzduganul cu trei peceți : 
POPULAR - 15,30; 19.
• Marele singuratic: PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Balul de sîmbătă seara : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

în viața popoarelor, poe
ții — cei cu adevărat poeți 
și mari — sînt purtători de 
cuvînt, mijlocitori ai gîn- 
dirii și simțirii, în stare să 
reprezinte chipul națiunii 
lor în fața altor națiuni. 
Eminescu sau Petofi, Ady 
sau Arghezi sînt aseme
nea reprezentanți exem
plari ai popoarelor care 
le-au dat naștere. Operele 
lor întrupează specificul 
națiunii din care purced.

Printre liricii care mi-au 
făcut ceea ce aș putea nu
mi educația poetică, Ady 
Endre a urmat îndată după 
Eminescu, Blaga, Arghezi. 
A răsunat în mine multă 
vreme — după ce, adoles
cent, i-am citit versurile 
în limba sa — strigătul 
ciudat în care se adunau, 
pentru mine, vocile diverse 
ale poetului maghiar. Și 
azi, cînd alte lecturi din 
opera aceluiași poet s-au 
așternut ca niște straturi 
peste cele dintîi, mai aud 
în mine ecourile acelui 
strigăt primordial. Să-l nu
mim un țipăt expresio
nist 7 Știm că șabloanele 
criticii (justificate, de alt
fel, prin numeroase probe 
și analize) îl apropie pe 
Ady — liricul care a sim
țit, precum puțini, pe Bou
levard Saint-Michel, furi- 
șîndu-se toamna în Paris, 
care pe malurile Senei se 
lăsa învelit in vis de „o 
sută de iubiri de foc" — 
de lirica franceză mo
dernă, de melodiile și ima
gistica simbolismului. Și 
totuși, contemplînd pîn- 
zele unor pictori, din pri
mele două decenii ale 
veacului nostru, cu culorile 
lor uneori exploziv-vitale, 
alteori sumbru-depresive, 
cu stridențele lor care ur
mau estetica programati
cului Schrei, al strigătului 
expresionist, am auzit din 
nou țipătul acela uneori 
exultant, alteori gîtuit, 
preschimbat într-un oftat 
adînc al patosului maghiar 
întrupat în lirica lui Ady 
Endre.

Patosul, îri senstil arhaic 
al acestui cuvînt, impli-

cind patima și pătimirea 
totodată, a dat substanță 
vieții acestui poet. „Cînd 
eu plîng, plinge Viața 
mare". Acest vers, din poe
zia Plînsul meu, este pre
cedat de o autodefinire 
trist-orgolioasă a poetului: 
„Atotputernic e plînsul / 
Căci eu sînt regele-gro- 
par". Poetul nu exprimă 
doar o depresiune intimă, 
el nu cîntă doar o durere 
personală. Plîngerea prea- 
intimă devine tînguire 
cosmică. Pentru acest Or- 
feu modern, cintarea este 
— ca și într-un vers cu
noscut al lui Rilke din So

ghezi, poetul Cuvintelor 
potrivite, iși propunea în 
„testamentul" său liric o 
transfigurare a vieții, chiar 
a celei mai sordide în cin- 
tec („Din mucegaiuri, bube 
și noroi / Iscat-am frumu
seți și prețuri noi"), poe
tul maghiar încearcă o 
transfigurare a cuvîntului 
în viața plenară. Repet, 
este aici, în această tenta
tivă, o aplicare a formulei 
orfice: Cintarea este e- 
xistență.

Existența patetică a unui 
mare inspirat al Eros-ului, 
care o cîntă pe Doamna 
sa Leda, „Doamnă albă a

100 DE ANI DE LA NAȘTERE

netele către Orfeu — în
săși existența.

Puțini poeți, în secolul 
acesta, au găsit, aseme
nea lui Ady, un centru al 
creației lor lirice la Inter
secția dintre cîntare și 
existență. Toate repetițiile 
obsesive, refrenurile, me
losul propriu al liricii lui 
Ady nu sînt nicidecum 
aplicări ale poeticii sim
boliste care privilegia mu
zicalul. Există o retorică a 
patosului în această poe
zie, ceea ce înseamnă o 
redescoperire a valorilor 
patetice ale cantilenei. Re
petiția unor expresii dez
nădăjduite („Și toate-s 
pentru alții"), înfrigurate 
(„Nu pot s-aștept"), visă
toare („Ce mort frumos ani 
să mai fiu"), imperioase 
(„Eu vreau să mă iubiți pe 
mine") au un fond cert 
muzical. Ceea ce nu în
seamnă că poetul se com
place doar in legănările 
melodice ale versurilor. Ca 
și în străvechile formule 
magice, repetițiile acestea, 
cu magia lor sonoră, vor 
să provoace o transfigu
rare. O transfigurare a cu
vântului prin cuvînt. O 
transfigurare oarecum con
trară aceleia a esteticii ar
gheziene. Dacă Tudor Ar

cetății", dar, totodată, exis
tență a unui bărbat al ce
tății, purtător de cuvint 
al unui popor, care se vrea 
pe sine „Poetul pustei 
ungurești". Visătorul din 
„Sînge și aur" este răzvră
titul din „Lupta cu boierul" 
sau cel care intonează 
„Cîntecul iacobinului ma
ghiar". O bogată vină pro
iectoare de imagini stră
bate această lirică de o 
mare diversitate tematică. 
O generoasă sensibilita
te este susținută de o 
înaltă conștiință a poe
tului dedicat marilor cauze 
ale umanității. Ady Endre 
stă — nu numai în istoria 
poeziei maghiare, ci în 
aceea a poeziei universale 
— pe pragul aventurilor 
liricii secolului XX. Pen- 
dulind, ca și alte con
științe lirice ale secolului 
nostru, între dezolare și în- 
cîntare, între disperare și 
speranță, acest poet al pus
tei ungare, ca și al cheiuri- 
lor Senei, al ogorului stră
vechi și al înfriguratelor 
căutări de înnoire, al lup
tei cu miturile arhaice și 
moderne, Ady a înscris in 
poezia sa o întreagă dramă 
a existenței omului 
acest veac.
cercurile tematice, sferele

Pe rută
Ion Glăvan, directorul S.M.A. — 

Vedea, județul Ilfov :
De obicei, furnizorii expediază 

produsele, utilajele etc. către be
neficiari pe rutele și cu mijloace
le de transport cele mai economi
coase. Uneori insă se întîmplă și 
altfel. De pildă, întreprinderea „Se
mănătoarea" București a trimis u- 
nității noastre, pe calea ferată 
(stația C.F.R. Giurgiu), la sfîrșitul 
lunii octombrie, cu scrisoarea de 
trăsură nr. 291131, două echipa
mente de recoltat porumb. Cu a- 
celași vagon și aceeași scrisoare de 
trăsură, cei de la întreprinderea 
bucureșteană au expediat încă două 
utilaje destinate S.M.A. Budești 
și S.M.A. Hotarele, situate la foarte 
mare distanță de localitatea noas-

ocolită...
tră. In această situație, noi am fost 
nevoiți să scoatem 15 muncitori 
din producție pentru a descărca 
toate utilajele și să oprim 4 re
morci de la transportul sfeclei, cu 
care să le transportăm apoi 20 km 
pină la sediul unității noastre. De 
aici fiind luate cu mijloacele de 
transport ale S.M.A. Budești și Ho
tarele, care au parcurs alți 140 km.

Desigur, procedeul de a expedia 
cu același mijloc de transport uti
laje destinate mai multor unități 
este bun, dar cu condiția ca acestea 
să se afle in apropiere una de 
alta. Numai așa se vor evita trans
porturile neeconomicoase, risipa de 
forță de muncă, întîrzierile in pri
mirea utilajelor etc.

Azi un altoi, miine altul— 
așa sporesc tonele de fructe

Augustin Rusu, învățător pensio
nar, comuna Gîlgău, județul Sălaj:

De ani de zile mă ocup cu altoi
tul merilor și perilor din locurile 
virane, pășuni, păduri. Zeci de 
pomi, pe care i-am altoit pe raza 
localității unde am funcționat ca 
învățător, sînt pe rod, alții sînt pe 
cale de a rodi. în fiecare pri

măvară, ajutat de foști sau ac
tuali elevi caut pomii potriviți 
și-i altoiesc, pentru ca in lo
cul fructelor amare și acre să pro
ducă altele gustoase, de soi.

Am scris toate acestea în dorin
ța de a sugera ca în toate locali
tățile rurale asemenea preocupări 
să se transforme in acțiuni perma

sau bolgiile liricii sale, 
urmezi un adevărat itine
rar al poeziei care va fi 
a acestui secol. Poetul, de 
la nașterea căruia se îm
plinesc o sută de ani, ne 
este aproape, nouă celor 
care am pătruns în ulti
mul pătrar al veagului, toc
mai prin această dramatică 
încleștare a verbului pe 
care poezia sa o include.

L-am citit și recitit pe 
Ady în limba sa, ca și în 
aceea a atît de frumoase
lor tălmăciri din limba 
noastră. Mari condeie ale 
literelor române din tim
pul nostru, ca și iscusiți 
tălmăcitori l-au tradus în 
românește. Amintesc doar 
tălmăcirile lui Eugen Je- 
beleanu și florilegiul mai 
recent al lui Paul Dru- 
maru.

Poți spune despre Ady 
ceea ce el însuși spunea 
într-o amară apologie a 
„poetului pustei ungurești", 
despre acel „Flăcău cuman 
cu ochii mari" : „Si’înt cîn- 
tăreț ar fi putut să fie / 
în orișicare parte a lumii". 
Dar el a fost, a trebuit să 
fie, nici nu putea să fie 
altceva decît cîntărețul a- 
celui ogor pe care l-a cîntat 
și s-a vrut profetul re
înnoirii lui. Dar, suflet 
larg-cuprinzător, el care 
(asemenea marelui poet 
român Lucian Blaga ce se 
va recunoaște bolnav de 
prea mult suflet) mărturi
sea o sublimă vină : „E 
mare vina mea : se cheamă 
suflet", va trece viziunile 
sale, de poet-profet cu verb 
înroșit de văpăile tuturor 
ardorilor, dincolo de frun
tariile stricte ale aparte
nenței sale și va clama : 
„Din mii de doruri amor
țite / De ce nu crește-o 
vrere mare / Maghiară, 
slavă ori valahă...".

Acea vrere mare; acea 
înțelegere frățească între 
popoare, iat-o realizîndu-se 
sub ochii noștri, prin pu
terile noastre.

Ady, ' poetul revoluționar,
din a prevăzut-o.

■ Străbătând
Nicolae BAIOTA

NOILE CONSILII POPULARE
(Urmare din pag. I)
îmbogățite în campania electorală. 
Activitatea de realizare a acestor 
programe se cere să fie organizată 
chiar din aceste zile, prevederile lor 
să fie nominalizate atît pe comparti
mentele consiliilor populare, cit și pe 
circumscripțiile electorale — astfel 
incit cetățenii să aibă posibilitatea 
de a trece neîntîrziat la înfăptuirea 
lor, de a participa nemijlocit la acti
vitatea de autogospodărire a locali
tăților.

Așa cum a evidențiat și campa
nia electorală, așa cum probează zi 
de zi viața însăși, nu poale fi 
concepută o bună conducere a activi

tății complexe a unul oraș sau co
mune fără participarea directă a 
maselor de oameni ai muncii, fără ca 
aceștia să se simtă răspunzători — 
în calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari ai avuției na
ționale — de bunul mers al întregii 
activități din localitatea în care 
muncesc și trăiesc. Sînt cerințe care 
obligă consiliile populare ca încă de 
la constituire, pe întregul parcurs al 
actualei legislaturi să asigure în 
toate formele de conlucrare cu ma
sele — sesiuni, întâlniri ale deputa- 
ților cu alegătorii, adunări cetățe
nești — un cadru democratic auten
tic, eficient, în care oamenii să-și

spună deschis părerea, în care toate 
hotărîrile se iau de către ei înșiși, in 
propriul lor interes. Pentru că în
treaga activitate a consiliilor popu
lare se întemeiază, și trebuie să se 
întemeieze, pe largul democratism ce 
caracterizează societatea noastră so
cialistă, care asigură mari posibili
tăți tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani, de alte 
naționalități — de a participa activ 
și efectiv la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor care privesc bunul mers 
al treburilor obștești, al întregii 
vieți economico-sociale, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 întrebări și răspunsuri
10,20 Emisiune de știință
10,50 Astăzi vă prezentăm... Teatrul 

„V. I. Popa“ din Bîrlad
11.45 Telex
14,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 

Steaua. (Campionatul national, 
divizia A). Transmisiune directă 
de la Craiova

15.45 Dor de acasă — medalion Maria 
Butaciu

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
15.35 Curs de limbă germană
17,05 Cabinet de perfecționare profe

sională
17,23 Din țările socialiste
17.35 Tragerea pronoexpres

17.45 Baschet masculin : „Steaua" 
București — „Levski Spartak" 
Sofia

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Tribuna experienței înaintate
20,00 Noi, femeile !
20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului" — Rejeanne Padovani. 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor canadiene

21,55 Mai aveți o întrebare 7 
Viața rațională •- sănătate

22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Tribuna experienței înaintate
20,00 Agenda culturală a Capitalei
20,30 Antologie lirică : „De dragoste, 

cînt"
20.50 Reportaj TV : Tinerețea unui oraș 

— Medgidia
21,05 Telex
21,10 Bijuterii muzicale
21.45 Pledoarii pentru frumos și util — 

emisiune culturală

De la Ministerul Educației 
și Învățămîntului

Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului anunță că la școlile profesio
nale la care nu s-au completat toate 
locurile planificate se continuă ac
țiunea de înscriere in anul I. pentru 
anul școlar 1977—1978.

Se pot înscrie tinerii care au ab
solvit treapta I de liceu (sau altă 
școală echivalentă). In perioada șco
larizării primesc gratuit cazare, 
masă, îmbrăcăminte, manuale și re
chizite, transportul dus și întors din 
vacante și de la practica în produc
ție ș.a. (Ziarele „România liberă" și 
„Scînteia tineretului" publică în nu
merele de azi lista completă a șco
lilor profesionale, precum și meseriile 
la care continuă acțiunea de în
scriere).

nente, desfășurate sub conduce
rea profesorilor de științele na
turii sau a altor persoane compe
tente, sprijiniți de organele agrico
le locale, cooperativele de produc-

ție, consiliile populare. în luna a- 
prilie, cînd este vremea potrivită 
pentru altoit, elevii și studenții sînt 
în vacante și ar putea foarte bine 
să fie antrenați în această lucrare.

Penalizările nu ajută la îndeplinirea 
planului

Nicolae C. Marin, lucrător co
mercial la Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Me
hedinți :

Baza noastră aprovizionează, pe 
baza unor contracte anuale, cu 
materiale, utilaje etc. toate unități
le și fabricile din economia jude
țului. Livrările nu întotdeauna se 
desfășoară insă normal, deoarece 
nu toți furnizorii de la care procu
răm mărfurile iși respectă obligați
ile contractuale asumate. Din a- 
ceastă cauză producția unităților pe 
care le aprovizionăm are de sufe
rit, sîntem nevoiți să întocmim do
sare peste dosare pentru arbitraj, 
încheiate cu plata unor pena
lizări. Cum insă cu penalizări nu 
se poate îndeplini planul, voi 
arăta în continuare cîteva din în
treprinderile furnizoare care ne 
creează mari greutăți.

Prin contractul nr. 125/1977, 
B.J.A.T.M. Mehedinți a contractat

cu întreprinderea de cabluri și ma
teriale electro-izolante din Bucu
rești cantitățile de 2 000 metri li
niari de cablu C.N.I.F.F. 10 x 2,5 șl 
2 000 metri liniari cablu C.N.I.F.F.
12 x 2,5. Termenele de livrare erau 
31 ianuarie, 28 februarie și 31 iulie 
a.c. Pină in prezent însă nu ni s-a

livrat nici măcar un metru din a- 
ceste produse.

Combinatul pentru articole teh
nice din cauciuc Pitești nu ne-a li
vrat încă 2 200 metri liniari furtun 
de oxigen cu diametrul 6 x 10, con
tractat pentru trimestrul al III-lea 
a.c. ; la furtunul de oxigen cu dia
metrul 6 x 20 nu a livrat 680 metri 
liniari pe trimestrul I, 5 000 m.l. pe 
trimestrul al II-lea, iar din cei 
7 000 m.l. contractați pe trimestrul 
al III-lea au trimis abia 1 385 m.l. 
Același furnizor are restanțe la 
furtunul de acetilenă cu diametrul 
10 x 10, de 300 m.l. pe trimes
trul I, 5 650 m.l. pe trimestrul al
II- lea, 7 700 m.l. pe trimestrul al
III- lea.

Exemplele ar putea continua.

Prind viață propunerile muncitorilor
Mircea Tăzlăoanu, președintele 

comitetului sindicatului de la între
prinderea de rulmenți Bîrlad :

Zilele acestea, la întreprinderea 
de rulmenți din municipiul Bîrlad 
a fost dată in folosință o microcan- 
tină cu dotări corespunzătoare pen
tru personalul muncitor din cadrul 
secțiilor de producție rectificare și 
strungărie. Aici, la orele 10,30 și 
18,30, respectiv în pauzele din 
schimburile I și al II-lea, pot servi 
mîncare caldă un număr de peste 
300 de abonați. Aceasta este cea de-a

doua microcantină muncitorească 
la întreprinderea noastră. Datorită 
faptului că pe platforma industria
lă a Bîrladului funcționează o can- 
tină-restaurant cu posibilități de a 
asigura meniuri consistente, consi
liul oamenilor muncii și comitetul 
sindicatului din întreprindere au 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
a deschide, pină la sfîrșitul aces
tui an, încă două noi microcantine 
cu mîncare caldă pentru personalul 
muncitor din secțiile de producție 
de la profil II și reparații-sculărie.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit scrisorile de acreditare

Ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST NORVEGIAN

înminînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
iugoslav a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Iosip Broz Tito, salutări 
cordiale și prietenești.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sini evocate relațiile de prie
tenie care leagă de veacuri po
poarele român și iugoslave, relații 
bazate pe bună vecinătate, colabo
rare și înțelegere. „Ne leagă trecu
tul — se subliniază în cuvîntare — 
dar și mai puternic ne leagă pre
zentul și aceleași idei de viitor. 
Lupta pentru construirea socialis
mului, pentru relații democratice și 
de deplină egalitate în drepturi intre 
popoare și state, lupta pentru pace și 
o nouă ordine economică în lume 
constituie baza înțelegerii noastre 
reciproce, a respectului și colabo
rării".

Referindu-se la succesele obținute 
de cele două țări în dezvoltarea for
țelor de producție și creșterea nive
lului de viață al oamenilor muncii, 
în cuvîntarea ambasadorului se spu
ne : „Prietenia și colaborarea noas
tră reciprocă au avut o contribuție 
deosebită la aceste succese. Acest 
fapt, la rîndul său. ne obligă și ne 
orientează și mai mult spre întărirea 
colaborării".

în cuvîntare se trece apoi In re
vistă dezvoltarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Iugoslavia, subli- 
niindu-se importanța dialogului la 
nivel înalt româno-iugoslav in 
aprofundarea acestor relații.

„întîlnirile dumneavoastră cu pre
ședintele nostru, tovarășul Tito — se 
arată în cuvintarea ambasadorului — 
au reprezentat de fiecare dată con
tribuții excepționale la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării noastre și, 
totodată, au trasat noi direcții de 
colaborare, au dat puternice impul
suri dezvoltării relațiilor noastre".

în continuare în cuvîntare sînt re
levate identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere dintre cele două 
țări in toate problemele importante 
ale luptei pentru pace, pentru rela
ții de egalitate în drepturi între sta
te, Împotriva rămășițelor colonialis
mului și a tuturor formelor de discri
minare, pentru dezarmare.

înmînînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
american a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea președintelui Carter 
și urări de prosperitate poporului 
român.

în cuvîntarea prezentată de am
basador este exprimată satisfacția 
guvernului și poporului american 
pentru extinderea, diversificarea și 
adincirea relațiilor dintre S.U.A. și 
România. „Sint pe deplin conștient, 
domnule președinte — se arată în 
cuvîntare — de rolul fundamental 
pe care l-ați jucat în acest proces și 
puteți fi încredințat că voi face tot 
ce-mi va sta în putință, în calita
tea mea de ambasador, pentru a 
asigura dezvoltarea în continuare a 
relațiilor bilaterale. Progresele pe 
care le-am obținut pot și trebuie să 
continue să slujească drept exemplu 
de ceea ce pot realiza două națiuni, 
in pofida diferențelor de mărime și 
sistem politic, care acționează într-un 
spirit de respect reciproc, bunăvoință, 
de schimb deschis și prietenesc de 
vederi".

în continuare, în cuvîntare sînt 
subliniate principiile pe care se ba
zează relațiile româno-amerlcane, 
principii enunțate in documentele 
semnate în comun, precum și spiri
tul de cooperare care caracterizează 
relațiile dintre cele două țări. „Rela
țiile economice dintre țările noastre 
— se arată în cuvîntare, — au cu
noscut o evoluție spectaculoasă în 
t mii ani, continuînd să se dezvol
ți Aceste legături aduc foloase 
directe popoarelor noastre, prin 
schimburile de bunuri și de tehnolo
gie care au loc, constituind unul din
tre stîlpii de bază ai relațiilor bila
terale".

în încheiere, în cuvîntarea amba
sadorului se spune :

„în epoca actuală, caracterizată 
prin interdependențe globale și ușu
rința comunicațiilor, țările noastre, 
la fel ca și alte state, se găsesc an
gajate în soluționarea Uhui spectru 
tot mai larg de probleme. Căutăm să 
găsim soluții în cadrul discuțiilor 
purtate în capitalele noastre, la Na
țiunile Unite și cu alte ocazii, cum 
ar fi Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa de la Belgrad. 
Deși abordarea de către noi a unor 
probleme poate să difere, sînt con

în Încheierea cuvintării este ex
primată hotărârea ambasadorului iu
goslav de a acționa pentru promo
varea și dezvoltarea și mai puterni
că a colaborării româno-iugoslave, 
pentru dezvoltarea prieteniei dintre 
cele două popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rugat să se transmi
tă tovarășului Iosip Broz Tito un 
cald salut, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și viață lungă.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „îmi face 
plăcere să evoc și cu acest prilej le
găturile strînse, frățești, statornicite 
de veacuri între poporul . român și 
popoarele iugoslave. într-adevăr, în
tre țările noastre există relații vechi 
făurite în anii de luptă îndelungată 
împotriva dominației străine, pentru 
independență, pentru dezvoltarea li
beră a popoarelor noastre. în pre
zent, raporturile româno—iugoslave 
sînt dintre cele mai bune. Relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România și Iugoslavia, consti
tuie un adevărat model de raporturi 
fructuoase, bazate pe egalitate în 
drepturi, încredere deplină și respect 
reciproc. Dezvoltăm o largă colabo
rare pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte do
menii. România și Iugoslavia conlu
crează activ pe plan internațional 
pentru edificarea securității pe con
tinentul european, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale. Ac
ționăm consecvent pentru instaura
rea unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, pentru soluțio
narea, in interesul tuturor popoare
lor, a problemelor care confruntă 
omenirea, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă".

în continuare se spune : „Evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia este puternic im
pulsionată de întîlnirile și convorbi
rile rodnice pe care le-am avut cu 
tovarășul îosip Broz Tito și cu cei
lalți conducători de partid și de stat 
iugoslavi, desfășurate într-un spirit 
de încredere, stimă și înțelegere re

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
vins că scopul suprem al țărilor 
noastre este același : realizarea de 
progrese în direcția unei lumi juste 
și pașnice, în care relațiile dintre 
state să se bazeze pe egalitate, res
pect reciproc și bunăvoință, în care 
cetățenii noștri să trăiască liberi de 
temeri sau lipsuri".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a a-, 
dresat, la rîndul său, președintelui 
Carter și poporului american-' un- sa
lut prietenesc și cele mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „Constatăm 
cu satisfacție că în ultimii ani s-au 
intensificat contactele politice, s-au 
dezvoltat și diversificat continuu ra
porturile economice, tehnico-științi
fice și culturale, s-au lărgit cadrul 
juridic bilateral și conlucrarea în ve
derea soluționării unor probleme in
ternaționale majore. Vizitele și con
tactele pe care le-am avut cu pre
ședinții Statelor Unite ale Americii, 
documentele comune, de o deosebită 
importanță, semnate și adoptate eu 
aceste prilejuri, au jucat un rol de
terminant în dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, pe toate pla
nurile. Evoluția pozitivă a raporturi
lor dintre România și Statele Unite 
demonstrează că țări cu orînduiri 
social-politice și niveluri de dezvol
tare economică diferite pot întreține 
relații de conlucrare fructuoasă dacă 
sint animate de dorința de a colabo
ra pe baza principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc".

în cuvîntare se relevă apoi cursul 
continuu ascendent al raporturilor 
bilaterale româno-americane și se 
apreciază că există încă numeroase 
căi, mijloace și posibilități pentru 
extinderea și adîncirea acestor rela
ții, pentru intensificarea contactelor 
politice la toate nivelurile, în folosul 
ambelor popoare, al consolidării pă
cii și cooperării în lume.

în continuare, în cuvîntarea șefului 
statului român se arată : „România 
acordă o atenție primordială promo
vării unor largi relații de prietenie și 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
în spiritul principiilor dreptului in
ternațional, participă activ la schim

ciprocă. Prin aceste relații, noi ser
vim, desigur, înaințe de toate, inte
resele popoarelor țărilor noastre ; 
dar, totodată, servim și interesele 
mai generale ale colaborării intre 
toate statele, ale păcii în lume".

Referindu-se apoi la unele aspecte 
ale politicii externe a țârii noastre, 
șeful statului român arată în cuvîn
tarea sa de răspuns : „Republica So
cialistă România manifestă o preocu
pare perinanentă pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor cu toate țările so
cialiste, acționează pentru extinderea 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu statele nealiniate. Spriji
nim activ lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
convinși că numai pe această cale se 
pot realiza progresul mai rapid al 
fiecărei națiuni, ridicarea nivelului 
de viață al tuturor popoarelor. în 
spiritul coexistenței pașnice, țara 
noastră extinde relațiile cu toate sta
tele, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, participînd activ la divi
ziunea internațională a muncii. Ac
ționăm consecvent pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, respectării dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe destinele 
sale".

în încheierea cuvintării, șeful sta
tului român a urat ambasadorului 
iugoslav succes în misiunea ce i s-a 
încredințat și l-a asigurat de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut într-o atmosferă cordială cU 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Tri- 
fun Nikolici.

La solemnitate și la convorbiri au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai Amba
sadei iugoslave la București.

bul mondial de valori materiale și 
spirituale, la cooperarea multilate
rală pe plan internațional, la soluțio
narea problemelor complexe care 
confruntă omenirea. Poporul român 
este profund interesat ca în Eu
ropa și în întreaga lume să fie 
instaurat un climat trainic de secu
ritate și largă colaborare, care să 
dea garanția tuturor națiunilor că se 
vor putea dezvolta libere, la adăpost 
de orice agresiune. în acest spirit, 
facem totul pentru transpunerea în 
viață a prevederilor înscrise în Ac
tul final de la Helsinki — care con
stituie un tot Unitar — pentru des
fășurarea cu succes a actualei reu
niuni de la Belgrad, de la care aș
teptăm să dea un nou impuls efortu
rilor pentru înfăptuirea securității în 
Europa, să deschidă calea trecerii la 
dezangajare militară — fără de care 
nu se poate vorbi de securitate, de 
libertate și pace — să contribuie la 
lărgirea și adâncirea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale. Ne pronunțăm și acționăm ferm 
in vederea soluționării tuturor pro
blemelor dintre state pe cale pașni
că, pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale, și în primul rînd a dezar
mării nucleare. Acționăm pentru li
chidarea subdezvoltării și înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, întemeiată pe deplină egali
tate și echitate, pentru participarea 
tuturor statelor — fără deosebire de 
mărime și orinduire socială — la via
ța internațională, la eforturile pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

în încheierea cuvintării sale, șeful 
statului român a urat ambasadorului 
american succes în misiunea încre
dințată și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Orison Rudolph Aggrey.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat. Au fost, 
de asemenea, de față membri ai Am
basadei americane la București.

Vizita in țara noastră a ministrului 
tineretului din Irak

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, marți dimineața, 
pe Kerim Mahmoud Hussain, minis
trul tineretului, președinte al Uniu
nii Generale a Tineretului din Irak, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii, a fost evo
cat cu satisfacție cursul ascendent 
al bunelor relații statornicite intre 
cele două țări, în spiritul înțelege
rilor convenite cu prilejul vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președinte al Republicii So
cialiste România, în Irak și al vizitei 
tovarășului Saddam Hussein, vice
președinte al Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Republicii 
Irak, în țara noastră.

S-a subliniat că intensificarea ra
porturilor dintre U.T.C. și Uniunea

Primiri la Consiliul de Miniștri
Marți după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, a primit delegația formată din 
reprezentanți ai unor firme și com
panii economice și comerciale din 
S.U.A., condusă de Elemer Balogh, 
vicepreședinte la „Continental Bank 
of Chicago", care participă la semina
rul cu tema „Modul de dezvoltare al 
relațiilor comerciale și a acordurilor 
de cooperare pe termen lung", ce se 
desfășoară în Capitală.

★
Janos Fazekas, viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comerțului 
interior, a primit, marți dimineața, 
pe Dario Antoniozzi, ministrul tu

Primire la Consiliul
Tovarășul Gheorghe Pană, preșe

dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit, marți după-amia
ză, delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., condusă de 
Liudmila Andreevna Zemlianikova, 
secretar al C.C.S., care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R., efec
tuează o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

Delegația de activiști ai Partidului Muncii din Coreea 
și-a încheiat vizita în țara noastră

La invitația C.C. al P.C.R.. o de
legație de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Zo 
Song Bek, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.M. din Coreea, a în
treprins, în perioada 14—22 noiem
brie a.c., o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. Comitetele jude
țene Galați, Iași și Brașov ale P.C.R., 
a vizitat obiective economice și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 noiembrie. In țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, mai frecvente in vestul 
și nordul țării. In aceste regiuni, izolat, 
se vor semnala lapoviță și ninsoare.
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Astăzi, etapa a XlV-a
Astăzi se vor desfășura jocurile 

celei de-a 14-a etape a diviziei A la 
fotbal. Programul întîlnirilor : U.T. 
Arad — A.S.A. Tg. Mureș ; Dina
mo — Olimpia Sătu Mare (stadion 
Dinamo) ; Politehnica Iași — Petro
lul Ploiești ; C.S. Tîrgoviște — Jiul 
Petroșani ; F.C. Bihor — Corvinul 
Hunedoara ; Sportul studențesc — 
F.C. Argeș (stadionul Republicii) ;

AZI, LA BASCHET

Echipe românești în competiții europene
în' sala Floreasca din Capitală se 

va desfășura astăzi meciul retur 
dintre echipele Steaua București și 
Levski-Spartak Sofia, contind pen
tru optimile de finală ale „Cupei 
cupelor" la baschet masculin. Parti
da va începe la ora 17,45 și va fi 
arbitrată de cuplul L. Kabrt (Ceho
slovacia) — A. Protici (Iugoslavia).

în primul joc, disputat la Sofia, 
baschetbaliștii bulgari au cîștigat la 
o diferență — recuperabilă — de 9 
puncte : 83—74.

Generală a Tineretului din Irak se 
înscrie ca o contribuție la dezvol
tarea, in ansamblu, a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, dintre forțele 
progresiste și democratice ale tine
retului din întreaga lume.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, gene- 
ral-locotenent Marin Dragnea, pre
ședinte al C.N.E.F.S., Nicu Ceaușescu 
și Radu Enache, secretari ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Irakului la 
București.

★
în aceeași zi, încheindu-și vizita 

în țara noastră, delegația Ministeru
lui Tineretului din Irak s-a îndreptat 
spre patrie.

rismului și spectacolelor al Italiei, 
aflat în țara noastră cu prilejul lu
crărilor Comisiei mixte româno- 
italiene în domeniul turismului. Au 
fost abordate aspecte ale dezvoltării 
turismului în cele două țări, ale co
laborării reciproce în acest domeniu, 
în scopul mai bunei cunoașteri a va
lorilor de cultură și civilizație din 
România și Italia.

în aceeași zi, la încheierea lucră
rilor comisiei mixte, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, și Dario Anto
niozzi au semnat un protocol de 
colaborare în domeniul turismului 
între cele două țări. La semnare a 
fost de față Ernesto Mario Bolasco, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Central al U.G.S.R.
în cadrul întrevederii, desfășurată 

într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost subliniată de ambele părți sa
tisfacția pentru bunele relații exis
tente între sindicatele din România 
și U.R.S.S., precum și dorința de dez
voltare și întărire în continuare a 
acestora.

social-culturale din Capitală și ju
dețele menționate.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, a participat Ște
fan Kiss, secretar de stat la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale.

A fost prezent însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Ambasadei R.P.D. Coreene 
la București, Pec Hîng Ghi.

Marți după-amiază, delegația a 
părăsit Capitala.,

La munte va ninge. Vînt slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale în ves
tul țării, cu viteze pînă la 40—45 km pe 
oră, iar la munte pînă la 80—100 km 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 6 gra
de, mai coborîte în estul Transilvaniei, 
iar cele maxime între 4 și 12 grade. 
Ceață mai frecventă dimineața și sea
ra. în București : Vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea ploi slabe. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață mai ales dimineața și seara.

a diviziei A la fotbal ÎN CÎTEVA RÎNDURI
F.C.M. Reșița — Politehnica Timi
șoara ; Universitatea Craiova — 
Steaua (meci televizat) ; S.C. Ba
cău — F.C. Constanța. Meciurile în
cep la ora 14,00. Stațiile noastre de 
radio vor transmite pe programul 1, 
în cadrul emisiunii „Fotbal — minut 
cu minut", aspecte de la toate în
tîlnirile.

Tot astăzi, echipa Rapid București 
va întilni la Bratislava formația lo
cală Slovan, tn meci retur pentru 
optimile de finală ale „Cupei Li
liana Ronchetti" la baschet feminin, 
în prima partidă : 69—59 pentru
baschetbalistele românce. Deci, am
bele noastre reprezentante au șanse 
de a se califica în sferturile de fi
nală ale competițiilor. Le urăm suc
ces !

Marți dimineață, tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-au 
întilnit, la sediul C.C. al P.C.R., cu 
delegația Partidului Comunist Norve
gian, condusă de Hans Kleven, vice
președinte al partidulifl, care, la in
vitația partidului nostru, face o vizită 
db prietenie în România.
’ Din delegația P. C. Norvegian fac 
parte : Kolbjorn Harbu, membru al

In legătură cu apropiata ședință ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La sfîrșitul lunii noiembrie și în

ceputul lunii decembrie 1977 va 
avea loc la Budapesta ședința ordi
nară a Comitetului miniștrilor apă
rării ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Cronica zilei
în perioada 15—22 noiembrie a.c., 

o delegație militară din Republica 
Irak, condusă de brigadierul Ahmed 
Dawud Suleiman, a efectuat, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită de 
documentare în țara noastră.

în cursul vizitei, oaspeții irakieni 
au avut intilniri și discuții la C.C. 
al P.C.R., la organele de partid și 
statele majore ale gărzilor patriotice 
din București și Brașov, au vizitat 
unele obiective economice și social- 
culturale din Capitală și alte loca
lități.

La încheierea vizitei, delegația 
militară irakiană a fost primită de 
tovarășul Ion Stănescu, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, au participat ge- 
neral-colonel Vasile Milea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șeful Sta
tului Major al Gărzilor Patriotice, și 
general-maior Alexandru Petricean, 
locțiitor al șefului Statului Major al 
Gărzilor Patriotice, Alexa Haralam- 
bie, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.
. A fost de față Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, marți, schimbul instru
mentelor de ratificare a Protocolu
lui dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Uniu
nii Sovietice privind traseul frontie
rei de stat intre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică pe 
barajul și lacul de acumulare al no
dului hidrotehnic Stînca-Costești de 
pe rîul Prut, semnat la Moscova la 
3 septembrie 1976.

Schimbul a fost efectuat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

★ .
La București au început marți lu

crările seminarului intitulat „Modul 
de dezvoltare a relațiilor comerciale 
și acordurilor de cooperare pe ter
men lung", organizat de Camera de 
Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România în colaborare cu 
Centrul de Studii Internaționale de 
Management (C.I.M.S.), din New 
York.

Lucrările se desfășoară sub forma 
tntîlnirilor de lucru pe teme de 
marketing, între o delegație formată 
din reprezentanți ai Unor firme și 
companii economice și comerciale

• Pe patinoarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" au continuat 
marți meciurile competiției interna
ționale de hochei pe gheață pentru 
juniori" — „Turneul Prietenia". Ju- 
cînd excelent, selecționata României 
a învins cu scorul de 8—5 (2—1, 2—4,
4— 0) echipa U.R.S.S. prin punctele 
marcate de Marcu (2), Daniel, Teo- 
doriu, Gherghișan, Gereb, Todor și 
Chiriță. Alte rezultate : Cehoslovacia 
— C.S. Școlarul 8—2 (3—0, 2—2, 3—0); 
R.D. Germană — Bulgaria 8—3 (1—2,
5— 1, 2—0) ; Polonia — Ungaria 16—2 
(6—0, 6—1, 4—1).

Astăzi, de la ora 11, este programat 
meciul restanță Cehoslovacia — Bul
garia.

• Au luat sfirșit întrecerile com
petiției internaționale de scrimă de 
la Potsdam (R.D. Germană).

Proba feminină de floretă a fost 
cîștigală de echipa României, ur
mată în clasament de formațiile 
U.R.S.S., R.D. Germane și Bulgariei.

în finala probei masculine de spa
dă, echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
9—5 formația României.
• în ziua de 4 decembrie se va 

Comitetului Permanent al C.C. al 
P.C.N., și Odd Karlsen, membru al 
C.C. al P.C.N.

La convorbiri au participat tova
rășii Ghizela Vass și Teodor Mari
nescu, membri ai C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, s-a efectuat un 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale ale celor două partide, 
precum și probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

La ședință se preconizează să se 
examineze probleme ale activită
ții curente a organelor militare 
ale Organizației Tratatului de la 
Varșovia.

americane și specialiști români din 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Comitetul de Stat al Planificării și 
Banca Română de Comerț Exterior. 
In cadrul seminarului, participanții 
efectuează un schimb de informații 
privind activitatea de comerț exte
rior, realizările și perspectivele dez
voltării acestei activități.

★
Marți au început, la Centrul eu

ropean pentru învățămîntul superior 
— C.E.P.E.S. — cu sediul la Bucu
rești, lucrările celei de-a V-a Se
siuni a Comitetului consultativ al 
C.E.P.E.S. Această reuniune va pri
lejui o analiză a activității desfășu
rate de C.E.P.E.S. în cursul anului 
1977 și va formula sugestii pentru 
activitatea viitoare a centrului.

La • deschiderea sesiunii au rostit 
alocuțiuni Federico Mayor, vice
președinte al Comitetului Consulta
tiv al C.E.P.E.S., Levon S. Atana- 
sian, reprezentantul directorului ge
neral al U.N.E.S.C.O., și Thomas 
Keller, directorul Centrului euro
pean pentru învățămîntul superior. 
Au participat Constantin Peștișanu, 
secretar de stat la Ministerul Educa
ției și învățămîntului, Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale,, a 
Republicii Socialiste România pen
tru U.N.E.S.C.O., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și ai 
Centrului de informare al O.N.U. 
de la București.

★
Marți au avut loc la Casa Univer

sitarilor din Capitală lucrările ce
lui de-al X-lea Simpozion privind 
combaterea poluării mediului.

Reuniunea, organizată sub egida 
Academiei Republicii Socialiste 
România, s-a desfășurat pe cinci 
secțiuni de lucru și a prilejuit sus
ținerea unui mare număr de comu
nicări referitoare la prevenirea și 
combatere^ poluării aerului, apei, 
Solului și ale celei produse de sub
stanțele radioactive, la utilizarea 
unor noi tehnici și metode științifice 
de realizare a acestor obiective cu 
consecințe deosebite pe plan ecolo
gic, economic, social și medical.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte concrete ale activi
tății desfășurate în țara noastră în 
această direcție, ținînd seama de 
condițiile specifice ale cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, precum 
și de eficiența transpunerii în viață 
a măsurilor cuprinse în Legea pri
vind protecția mediului înconjurător.

(Agerpres)

desfășura întilnirea amicală de box 
dintre selecționatele de tineret ale 
României și Poloniei. Meciul se va 
disputa în Sala sporturilor din orașul 
Cluj-Napoca, cu începere de la 
ora 10.

• Orașul norvegian Moss a găzduit 
meciul revanșă dintre selecționatele 
masculine de handbal ale Suediei și 
Norvegiei. Handbaliștii suedezi au 
terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 18—17.

în primul joc, disputat cu două 
zile in urmă la Sarpsborg, echipa 
Suediei a ciștigat cu scorul de 19—18.
• In primul tur al turneului In

ternațional de tenis de la Oviedo 
(Spania), concurs contind pentru 
„Marele Premiu—F.I.L.T.", jucătorul 
iugoslav Zeliko Franulovici l-a în
trecut cu 7—6, 3—6, 6—4 pe spaniolul 
Miguel Mir, iar americanul Stan 
Smith a dispus cu 3—6. 7—5, 6—3 de 
compatriotul său Tom Waltke.

• Astăzi la Plopeni va avea loc 
dubla întîlnire internațională de 
fotbal dintre echipele de juniori 
(mici șl mari) ale României și Bul
gariei. Cuplajul începe la ora 12,30.

Se acceptă în mod unanim că 
printre cauzele principale care deter
mină situația precară a fotbalului 
nostru se află deficiențele din acti
vitatea de selecție și instruire a co
piilor și juniorilor. Pînă în prezent, 
această activitate pretențioasă conti
nuă să se desfășoare aproape exclu
siv în centrele subvenționate de fe
derație — 46 la număr — organizate 
pe lingă cluburi și asociații sportive 
cu echipe de fotbal în cele trei divizii 
naționale.

în articolul de față nu ne propu
nem să discutăm despre rezultatele 
de ansamblu ale acestor centre care 
nu cuprind decît un număr relativ 
mic de copii și juniori (aproximativ 
4 000) și care, în majoritatea cazuri
lor, dau an de an promoții întregi de 
jucători fără aptitudini, slab pregă
tiți sub toate aspectele. Nu numai 
baza fotbalului de performanță este 
îngustă ci, mai ales, nivelul și ca
litatea selecției, al întregii pregătiri 
la aceste centre sînt necorespunză
toare, nu satisfac cerințele de îm
prospătare a diviziei A cu Un număr 
sporit de fotbaliști valoroși. Dar, să 
ne oprim asupra unui singur centru, 
de la F.C. Argeș Pitești, considerat 
o bună școală pentru tinerii fotba
liști, firește, nu în raport cu cerințe
le, ci prin comparație cu alte nume
roase centre slab productive. întoc
mind un scurt bilanț pe ultimii patru 
ani, constatăm că pepiniera din Pitești 
a dat anual cîte dol-trei tineri lotu
rilor reprezentative de juniori, în to
tal zece jucători. Aproape 50 la sută 
din efectivul lotului prim al F. C. Ar
geș provine din juniorii crescuți la 
centru în perioada de timp mențio
nată. Radu II, Bărbulescu, Zamfir, 

Cristian, Stancu, Speriatu și alți ti
neri sînt din aceste ultime generații.

Organizarea și încadrarea centrului 
sînt aceleași ca la toate cluburile eu 
echipe divizionare A : trei echipe de 
copii (60), începînd cu formația celor 
născuți în 1965, trei echipe de juniori 
(60), începînd cu cei născuți in 1963, 
fiecare dintre cei trei antrenori in- 
struind cîte o echipă de copii și una 
de juniori. Al patrulea antrenor, co
ordonator, se ocupă direct de echipa 
care participă la campionatul de ju
niori al diviziei A (18 jucători). După 
cum se constată, nici măcar la acest 
tip de centre (pentru cluburile divi
ziei A) n-avem de-a face cu o orga
nizare logică, „in piramidă", a cărei 
bază să fie formată dintr-un număr 
mai mare de echipe compuse din 
copii, ci cu o așezare liniară — cîte 
o singură formație pe fiecare cate
gorie de vîrstă pînă la limita junio
ratului.

Din programele de lucru de la 
F.C. Argeș, inclusiv cele săptămînale, 
rezultă preocuparea cadrelor tehnice 
pentru diferitele competiții ale copi
ilor, multe desfășurate chiar pe te
renurile centrului — campionatul 
școlilor generale, cupa anului I de 
liceu, campionatul liceelor, campio
natul județean sătesc pentru cei pînă 
la 16 ani, campionatul județean de 
juniori, „Cupa speranțelor" la mini- 
fotbal etc.; antrenorii înșiși arbitrează 
un număr mare de meciuri, obser- 
vind și alegînd pe cei cu aptitudini. 
Rezultă și sprijinul unor cadre de 
conducere din școli și inspectoratul 
județean școlar. Totuși, la 25 octom
brie, în adunarea generală a organi

zației de partid de la C.J.E.F.S. — 
din care fac parte și membrii de 
partid de la club — după ce Leonte 
Ianovschi, antrenorul coordonator, a 
informat (pentru a doua oară în 
acest an) despre activitatea centru
lui de copii și juniori, s-au făcut 
și observații, s-a ^riticat, pe de o

RADIOGRAFII ALE ACTIVITĂȚII CLUBURILOR

Cum pregătiți viitorii fotbaliști?
Ancheta noastră la centrul de copii și juniori al clubului „F. C. Argeș"

parte, caracterul episodic, neregulat, 
al acestor întreceri pentru copii, pe 
de alta, absențele masive ale echi
pelor unor școli, ambele neajun
suri provocind îngustarea simțitoa
re a posibilităților de observare și 
selectare. Discuțiile cu antrenorii 
și alte cadre au scos la iveală faptul 
că organizarea competițiilor pentru 
școlari, începînd din clasa I, este de
ficitară în unitățile școlare de pe 
teritoriul municipiului Pitești, mult 
prea departe de posibilitățile exis
tente. Că e pe deplin posibil să se 
dea amploarea cuvenită acestei ac
tivități de bază pentru fotbalul de 
masă și viitorul celui de performanță 
ne-o dovedește practica, încă, desi

gur, perfectibilă, de la Școala generală 
nr. 2. Profesorul Ion Mărgescu, șeful 
catedrei de educație fizică și sport, 
ne-a arătat că la cele 17 clase 
(V—VIII) există tot atîtea echipe, 
îndrumate de profesorii diriginți, 
care joacă în campionatul interclase. 
Nu întîmplător, echipa școlii este și 

campioana Piteștiului, dar și mal 
semnificativ pentru tema în discuție 
este că grupa 1964—1965 de la cen
trul F.C. Argeș se constituie astăzi 
majoritar din elevi de la Școala ge
nerală nr. 2, ca urmare firească a 
existenței competițiilor amintite 
și deci a posibilității de a observa și 
de a alege pe cei mai buni, pornind 
de Ia un număr de jocuri.

Dezbaterile, cit și referatul prezen
tat cu acest prilej, au pus net in evi
dență și importanța caro trebuie să 
se acorde rezolvării problemelor se
lecției plecind de la afirmația, una
nim acceptată de către organizația 
de bază, că „oricit de bine pus la 
punct ar fi procesul de instruire, 

niciodată nu vom putea crește ele
mente valoroase dacă nu s-a efectuat 
o selecție corespunzătoare". Trei 
dintre aceste probleme și unele so
luții preconizate se cuvin subliniate 
și supuse unei discuții mai largi : 
criteriile, probele și normele de 
control in operația, in fond continuă, 

de selectare pină la atingerea sta
diului de jucător-senior ; organizarea 
competițională — cu echipe stabile 
de la cea mai fragedă vîrstă posibilă 
— ca mijloc de selecție ; școala ge
nerală — locul principal de unde 
incepe alegerea viitorului fotbalist de 
performanță.

Din evidența riguroasă pe care o 
deține conducerea tehnică a pepi
nierei piteștene rezultă Îndeplinirea 
formală a cerințelor federației de 
specialitate și a colegiului de an
trenori în privința efectuării testelor 
și normelor de control, ca și utili
zarea datelor obținute în procesul de 
instruire, in judecarea evoluției pe 
mai mulți ani a tinerilor jucători. 

Totuși, nu acesta e fondul proble
mei. întrebarea care se pune este 
aceea dacă actualul sistem de cri
terii, probe și norme de control pri
vind selecția copiilor și juniorilor 
pentru performanță în fotbal este 
complet, pe deplin valabil, corespun
zător cerințelor evoluției fotbalului ? 
Tehnicienii din Pitești, inclusiv profe
sori cil specializare rn fotbal din școli, 
sint de părere că însăși instituirea 
unui sistem a fost un pas înainte 
spre desfășurarea științifică a activi
tății, că multe date care rezultă din 
teste sînt folositoare, dar că ansam
blul sistemului nu-i satisface din mai 
multe motive : puține sînt testele și 
normele aplicabile la virsta de 6—7 
ani, cind copiii intră în școală și 
încep să joace fotbal ; sînt de ase
menea foarte puține acele probe și 
norme de control simplu de efectuat 
la perioade scurte de timp ; în sfirșit, 
o lacună principală a sistemului este 
aceea că nu obiectivizează datele 
jocului propriu-zis, mai simplu spus, 
nu prea are în vedere ceea ce se pe
trece în realitate pe teren în jocul 
de fotbal. Pot fi elaborate asemenea 
teste și norme „fotbalistice", pentru 
completarea structurală a sistemului 
în vigoare ? „Foarte posibil — răs
punde antrenorul L. Ianovschi. Su
gerez celor în drept să alcătuiască o 
comisie, la lucrările căreia, alături 
de alți specialiști, să participe și 
vechi antrenori cu rezultate indiscu
tabile in alegerea și lansarea tineri
lor jucători, de exemplu, Costea, Tr. 
Ionescu, Gorgorin, Kliige, Cătană sau 
alții".

Selecție de calitate, pe baza cam
pionatelor interclase la toate cele 14 

școli generale din Pitești și a cam
pionatului școlilor generale, desfășu
rat cu regularitate, iată ce trebuie să 
asigure conducerile școlilor respec
tive, inspectorul județean școlar și 
organul de sport județean ; iată unde 
trebuie să-și concentreze cea mai 
mare parte a eforturilor cadrele cen
trului de copii și juniori, dar și con
ducerea clubului F.C. Argeș. Din 
discuții cu Gheorghe Crețu, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Argeș, 
Ion Barbu, fostul internațional de 
fotbal, președintele clubului, cu an
trenorii rezultă că F.C. Argeș, club 
specializat, trebuie să facă o întoar
cere radicală cu fața spre școlile din 
municipiu și din întregul județ. 
Printre măsurile preconizate zilele 
trecute de către conducerile consiliu
lui județean de sport și a clubului 
menționăm : profilarea exclusivă a 
unui metodist la F.C. Argeș pentru 
organizarea regulată a competițiilor 
in școlile piteștene, cu extindere trep
tată la toate școlile din județ ; obli
garea tuturor cadrelor din club să 
presteze săptăminal muncă tehnică, 
de asistență concretă și selecție în 
școlile orașului ; obligarea cadrelor 
de la centru să efectueze zilnic opt 
ore de lucru la stadion și în școli, pe 
baza unei stricte evidențe.

Să sperăm că nu numai centrul de 
copii și juniori, cu unele realizări 
apreciabile, dar și cu destule neajun
suri, ci întregul F.C. Argeș, club cu 
popularitate, va trece hotărît la o 
activitate radical îmbunătățită în 
rîndurile școlarilor, adică acolo unde 
se găsește cheia viitorului fotbalului 
nostru.

Valeriu MIRONESCU
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Cooperarea internațională In sprijinul 
folosirii in scopuri pașnice 
a spațiului extraatmosferic

In

Intervenția reprezentantului României 
in Comitetul Politic al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. examinează în pre
zent raportul anual al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosferic.

în cadrul dezbaterilor, delegatul ro
mân a relevat că țara noastră acordă 
o importanță deosebită dezvoltării co
operării internaționale, fiind convinsă 
că numai în felul acesta țările în curs 
de dezvoltare vor putea beneficia de 
progresele realizate în cucerirea cos
mosului și vor putea reduce și elimi
na decalajele ce le separă. în acest 
domeniu, de țările industrializate. Or
ganizația Națiunilor Unite și institu
țiile specializate — a menționat el — 
rămîn cadrul cel mai adecvat pentru

a dezvolta cooperarea internațională 
multilaterală în domeniul spațiului 
extraatmosferic, ca și în orice alt do
meniu.

Referindu-se la lucrările în curs 
pentru elaborarea unor principii și 
norme juridice privind folosirea sate
liților artificiali pentru teleobservarea 
surselor naturale și a mediului teres
tru. precum și pentru transmisiuni de 
radio și televiziune, delegatul român 
a subliniat necesitatea ca reglementă
rile preconizate să fie bazate pe res
pectarea principiilor suveranității sta
telor și neamestecului în treburile lor 
interne și să contribuie la promova
rea prieteniei și cooperării 
poare.

între po-

Acțiuni împotriva politicii de
• 15 proiecte de rezoluții în
• Activitatea diplomatică în

Adunarea Generală 
legătură cu viitorul

a 
Namibiei

O.N.U.

„Toate posibilitățile sînt deschise pentru 

abordarea problemelor Orientului Mijlociu11

Declarațiile ministrului egiptean de externe
PARIS 22 (Agerpres). — După vi

zita președintelui Sadat în Israel, 
„toate posibilitățile sînt deschise 
pentru abordarea crizei din Orien 
tul Mijlociu" — a declarat ministrul 
egiptean de externe, Butros Ghali, 
într-un interviu acordat rețelei fran
ceze de televiziune „Antenne 2" și 
reluat de agenția France Presse.

Ministrul egiptean 
ția — a reamintit că 
pus însă problema 
păci separate între 
„Elementul cel mai 
subliniat el — este 
ședințele Sadat și premierul Begin 
au fost de acord în a aprecia că nu 
va exista o soluționare a crizei din 
Orientul Mijlociu decît în cadrul u- 
nei păci globale. Egiptul nu are nici 
o intenție să încheie o pace sepa
rată. Egiptul se simte solidar cu lu
mea arabă și, în primul rînd, cu po
porul palestinian".

în încheiere, referindu-se la rezul
tatele vizitei, Butros Ghali a arătat 
că „trebuie să 
tactele directe

ceste contacte pot fi continuate; vom 
pregăti, în curînd, Conferința de la 
Geneva".

★
(Agerpres). — Vizita 
Sadat în Israel de-

Proclamația C.C. al P.S.U.G., Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și Consiliului Național al R.D.G.

DE PRETUTINDENI

— arată agen- 
niciodată nu s-a 
încheierii unei 

Egipt și Israel, 
important — a 
acela că pre-

se țină seama de con- 
care au avut loc. A-

CAIRO 22 
președintelui _____ ... _____ —
monstrează că ambele părți depun 
eforturi serioase pentru instaurarea 
păcii — a declarat, la Cairo, un pur
tător de cuvînt oficial, menționînd că 
„această misiune a reușit sută la 
sută" — transmite agenția M.E.N. 
Unul din obiectivele ei, după cum 
a arătat președintele Sadat, a fost a- 
cela al unei bune pregătiri a Confe
rinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Mijlociu, a menționat pur
tătorul de cuvînt, adăugind că s-au 
creat premisele pentru aceasta.

★
CAIRO 22 (Agerpres). — în 

tala Egiptului s-a anunțat că 
ședințele Anwar El Sadat va 
simbătă în fața Adunării Poporului și 
a Comitetului Central al Uniunii So
cialiste Arabe despre recenta sa vi
zită în Israel.

capi- 
pre- 

vorbi

în Adunarea Generală a O.N.U., 
delegația Suediei, împreună cu alte 
state coautoare, a introdus un nou 
proiect de rezoluție care cheamă la 
interzicerea oricăror investiții in Re
publica Sud-Africană — cel de-al 
15-lea proiect prezentat în acest fo
rum în problema apartheidului.

Dezbaterile asupra problemei a- 
partheidului au fost prelungite cu 
incă două zile, datorită numărului 
celor înscriși la cuvînt.

Se așteaptă ca proiectele respective 
să fie supuse la vot săptămîna vii
toare, după ce Adunarea Generală 
își încheie dezbaterile asupra proble
mei Orientului’Mijlociu.

să 
de

aibă întrevederi cu 
contact" al celor cinci 

membre ale Consi-

LUSAKA 22 (Agerpres). — Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a sosit la Lusaka, unde

urmează 
„grupul 
țări occidentale 
liului de Securitate, angajate într-c 
serie de demersuri diplomatice în 
vederea soluționării problemei Na
mibiei. După cum s-a mai anunțat, 
reprezentanți diplomatici ai S.U.A., 
Angliei, Franței, Canadei și R.F.G. 
se află în prezent la Dar es Salaam, 
prima etapă a turneului în zonă. 
Aici ei au avut convorbiri cu pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere.

Un purtător de cuvînt tanzanian a 
declarat că întrevederea a constituit 
„un schimb normal de vederi", fără 
să facă alte precizări.

în afara Tanzaniei și Zambiei, di
plomații occidentali vor vizita Mo- 
zambicul, Angola și Botswana, ur- 
mînd să sosească după 30 noiembrie 
in Africa de Sud.

Sosirea la Cairo a președintelui Sudanului
CAIRO 22 (Agerpres) — Președin

tele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, a 
sosit, marți dimineața, la Cairo, 
fruntea unei delegații sudaneze 
informează agenția M.E.N.

Președintele sudanez a fost întîm- 
pinat la aeroport de președintele’ 
Egiptului, Anwar El Sadat, vicepre
ședintele republicii, Husni Mubarak, 
președintele Adunării Poporului, 
Sayed Marei, și primul ministru, 
Mamdouh Salem.

GRECIA

în

în aceeași zi, la Palatul Koubbeh, 
din Cairo, au avut loc convorbiri în
tre președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, și președintele Sudanului, 
Gaafar El Nimeiri.

Au asistat, din partea egipteană, 
Husni Mubarak, Sayed Marei, Mam- 
douh Salem, iar din cea sudaneză, 
Abu El Kassem Hashem, președin
tele Adunării Populare.

BERLIN 22 (Agerpres). — în le
gătură cu împlinirea la 7 octombrie 
1979 a 30 de ani de la întemeierea 
Republicii Democrate Germane, in 
capitala R.D.G. a fost dată publici
tății proclamația C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și Consiliului Național al 
R.D.G., care relevă lupta victorioasă 
pentru înfăptuirea misiunii istorice a 
clasei muncitoare pe pămîntul ger
man.

Transformarea vieții noastre, sub 
semnul socialismului — se spune în 
document — a fost realizată de oame
nii muncii, de poporul însuși, condus 
de clasa muncitoare și partidul ei 
marxist-leninist. Cei 30 de ani de 
existență a R.D.G. reprezintă trei de
cenii de muncă creatoare a milioane 
de oameni ai muncii pentru binele 
propriu și în folosul tuturor. în a- 
cești ani s-a înfăptuit dreptul po
porului la autodeterminare pe plan 
politic, social-economic și național.

în proclamație sînt evocate mo
mente semnificative ale procesului 
de făurire a noii orînduiri, scoțîn- 
du-se în evidență faptul că Partidul 
Socialist Unit din Germania a fost 
avangarda și forța conducătoare a 
acestui proces. în continuare, docu
mentul subliniază că 7 octombrie a 
marcat un moment de cotitură prin 
apariția primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor, în care po
porul și-a luat destinul în propriile 
mîini, întemeierea R.D.G. constituind 
o grea înfrîngere pentru imperialis
mul german.

Cea mai importantă cucerire a

noastră și prima condiție a tuturor 
celorlalte succese, relevă proclama
ția, a constituit-o consolidarea for
ței clasei muncitoare și a poporului 
muncitor, înlăturarea exploatării 
omului de către om. Am dezvoltat 
o puternică economie planificată so
cialistă, R.D.G. a devenit un stat in
dustrial socialist modern. Revoluția 
socialistă a învins la sate. Știința, 
invățămintul și cultura au cunoscut 
o înflorire fără precedent.

Prin edificarea în continuare a so
cietății socialiste dezvoltate — potri
vit hotăririlor adoptate la Congresele 
al VIII-lea și al IX-lea ale P.S.U.G. 
— menționează proclamația — R.D.G. 
creează, totodată, premisele funda
mentale pentru trecerea treptată spre 
comunism. Ceea ce a devenit repu
blica npastră în acești 30 de ani și 
ceea ce va deveni ea în viitor — se 
subliniază în document — este, îna
inte de toate, opera poporului ei, 
operă a milioanelor de oameni. Pu
terea muncitorilor șl ■ țăranilor a de
clanșat energii creatoare de dimen
siuni fără precedent in istoria ger
mană, a descătușat forța maselor 
populare, făuritoare ale istoriei.

Opera de construcție a socialismu
lui — menționează proclamația — a 
fost și este înfăptuită de oameni cu 
origini sociale și concepții despre 
lume diferite, oameni din toate cla
sele și păturile poporului nostru.

în Încheiere, proclamația se referă 
la politica externă 
pentru menținerea 
păcii.

a R.D. Germane, 
și consolidarea

• PREGĂTIRI PEN
TRU ZBORURI ORBITA
LE CIRCUMTERESTRE. 
Naveta spațială americană des
tinată misiunilor orbitale circum- 
terestre a efectuat zilele trecu
te ultimul din cele patru zbo
ruri de probă de lungă durată, 
în cursul cărora s-a aflat fixată 
pe fuselajul unui avion de tip 
„Boeing-747" ce a evoluat în zo
na bazei aeriene Edwards, din 
California. Cele patru zboruri, 
care au durat cîte 3-4 ore, s-au 
desfășurat în mod satisfăcător — 
a declarat un reprezentant al 
N.A.S.A. Vehiculul spațial ur
mează să fie supus unor teste la 
sol privind rezistența la vibrații. 
Potrivit planurilor existente, pri
mele zboruri orbitale ale navetei 
spațiale americane vor avea loc 
incepind din anul 1980.

• ACUPUNCTURA 
CU LASER. în laboratoarele 
unei firme vest-germane se ex
perimentează un dispozitiv laser 
cu gaz destinat să inoveze tra
tamentul prin acupunctură prac
ticat în unele boli. Razele, cu o 
putere de un miliwatt, emise de 
acest aparat — „ăcele-laser", 
cum li se spune — pătrund în 
țesuturi, în mod continuu sau 
alternativ, pină la o adîncime 
de 10—15 milimetri, mizîndu-se 
pe un efect identic cu acela al 
acelor clasice, de aur sau ar
gint. Noul procedeu ar prezenta 
avantajul de a elimina orice po
sibilitate de infecție.

LIBAN

Protocol comercial
între România

Convorbiri polono vest-germane
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc, marți, o între
vedere între Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Hel
mut Schmidt, cancelarul federal al ■

Nou tratat de prietenie 
și cooperare între 
Spania și Portugalia
MADRID 22 (Agerpres). — Prima 

rundă de convorbiri dintre președin
tele guvernului spaniol, Adolfo Sua
rez, și premierul portughez, Mario 
Soares, aflat intr-o vizită oficială de 
trei zile la Madrid, a fost consacra
tă analizării relațiilor bilaterale. In 
aceeași zi, primul ministru portu
ghez a fost primit la palatul Zarzue
la de regele Juan Carlos.

Luînd cuvîntul în fața celor două 
camere ale parlamentului spaniol, 
primul ministru Mario Soares a su
gerat organizarea unei reuniuni co
mune a șefilor de guvern din cele 
nouă state membre ale C.E.E., pre
cum și din Portugalia, Spania și Gre
cia, pentru a se analiza cererile de 
aderare ale acestora din urmă la 
Piața comună.

Șefii guvernelor Spaniei și Portu
galiei, Adolfo Suarez și Mario Soares, 
au semnat marți la Madrid- un tratat 
de prietenie și cooperare destinat in
tensificării raporturilor dintre cele 
două țări în diverse domenii. Noul 
tratat pune astfel în moâ oficial ca
păt așa-numitului „Pact iberic", sem
nat în 1939 de generalul Franco și 
de Salazar.

După cum se arată în preambulul 
noului tratat, „cooperarea hispano- 
portugheză va contribui la. pacea și 
securitatea internațională prin crea
rea unei zone de stabilitate și pro
gres în regiunea iberică". Un consiliu 
mixt, condus de miniștrii de externe 
ai celor două țări, va fi înființat 
pentru a urmări și stimula coopera
rea prevăzută prin tratatul amintit.

R.F. Germania. în cursul căreia au 
fost examinate probleme ale dezvol
tării relațiilor de colaborare pașnică 
dintre R.P. Polonă și R.F. Germa
nia — informează agenția P.A.P. S-a 
procedat, de asemenea, la un schimb 
de vederi asupra problemelor inter
naționale actuale, exprimîndu-se vo
ința celor două țări de a promova 
politica de destindere, care cores
punde intereselor tuturor popoarelor. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemei înfăptuirii prevederilor 
Actului final de la Helsinki, stopării 
cursei înarmărilor și aspectelor de
zarmării.

Consultări pentru 
formarea noului guvern

ATENA 22 (Agerpres). — Primul 
ministru Constantin Karamanlis, li
derul partidului Noua Democrație, 
care după alegerile generale desfă
șurate duminică dispune de o majo
ritate de mandate în parlamentul 
unicameral al țării, și-a început 
marți consultările în vederea for
mării noului guvern. Lista noului 
cabinet urmează să fie definitivată 
pînă la sfîrșitul acestei săptămini, 
informează din Atena agențiile de 
presă.

După cum s-a anunțat, la alege
rile de duminică, partidul Noua De
mocrație a obținut 174 de mandate 
din cele 300 ale parlamentului.

APEL LA UNITATE
ȘI ÎNȚELEGERE
între comunitățile 

din țară
BEIRUT. — Președintele Libanu

lui, Elias Sarkis, a reafirmat hotărî- 
rea sa de a depune toate eforturile 
în vederea „restabilirii păcii și secu
rității pe ansamblul teritoriului li
banez și de a restaura autoritatea 
statului", în special in regiunea 
aflată la frontiera cu Israelul.

într-un discurs radiodifuzat, șeful 
statului libanez a adresat un apel 
locuitorilor țării la „salvgardarea in
dependenței lor și la păstrarea uni
tății", la „înțelegere și fraternitate" 
între diferitele comunități din țară.

si R.P.D. Coreeana 9
PHENIAN 22 (Agerpres). — La 

Phenian a fost semnat Protocolul 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1978 între România și 
R.P.D. Coreeană. în baza documen
tului, România va livra mașini agri
cole, alte mașini și utilaje, piese de 
schimb, anvelope auto și diverse 
produse chimice și va importa din 
R.P.D. Coreeană mașini-unelte, mag- 

oțelurî

la Phe-
Ștefan, 
comer-

nezită, metale neferoase, 
speciale și alte mărfuri.

Cu prilejul vizitei sale 
nian, tovarășul Nicolae 
prim-adjunct al ministrului
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale al țării noastre, 
a fost primit de Ke In Te, vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, cu care a examinat 
probleme ale relațiilor economice 
bilaterale.

Extinderea coaliției 
forțelor de stingă 

în Columbia
BOGOTA 22 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Prensa La
tina, la coaliția forțelor columbiene 
de stînga, Uniunea Națională 
Opoziție (U.N.O.) — formată 
Partidul Comunist din 
și Alianța Națională _ ...____
(A.N.A.P.O.) — a aderat o nouă for
mație politică — Mișcarea Indepen
dentă Liberală (M.I.L.).

Cele trei organizații politice reu
nite au dat publicității un comunicat 
în care anunță că se vor prezenta la 
viitoarele alegeri generale din anul 
viitor cu un program și liste elec
torale comune. Coaliția și-a făcut 
cunoscută, de asemenea, decizia de 
a acționa pentru transformări demo
cratice, pentru înfăptuirea reformei 
agrare și naționalizarea resurselor 
naturale. Alte puncte ale programu
lui comun, citate de comunicat, 
referă 
urbane 
lui.

de 
din 

Columbia 
Populară

se 
la realizarea unor reforme 
și în domeniul invățămîntu-

S. U. A.
■ ■■■■■

Conferința națională pentru egalitatea
în drepturi
La Houston (Texas) 

s-a desfășurat, timp 
de patru zile, Confe
rința națională a fe
meilor americane, pri
ma întrunire de acest 
fel din istoria S.U.A. 
Cele 2 000 delegate, 
alese de femeile din 
întreaga țară, au a- 
doptat un număr de 
25 rezoluții reprezen- 
tind un veritabil „pro
gram de acțiune pen
tru statutul 
care va fi 
președintelui 
Carter. Delegatele 
recomandat 
unei comisii speciale 
pentru traducerea în 
viață a rezoluțiilor 
elaborate de conferin
ță, subliniind, in mod 
deosebit, importanța

femeii", 
prezentat 

Jimmy 
au 

crearea

a femeilor
adoptării unui amen
dament la Constituția 
americană, care să 
prevadă egalitatea de
plină a femeilor cu 
bărbații in S.U.A. 
După cum se știe, in 
1972 Congresul S.U.A. 
a aprobat un proiect 
de amendament pri
vind egalitatea femei- 

a 
de 
in 
fi

lor, dar acesta nu 
fost ratificat decit 
36 state americane, 
consecință neputînd 
adoptat.

Scopul acestei con
ferințe, la care au 
participat Rosalynn 
Carter, soția actualului 
președinte, precum și 
Betty Ford și Lady 
Bird Johnson, soțiile 
unor predecesori ai 
acestuia, a fost de a se 
intocmi un amplu

cu bărbații
plan de acțiune în ve
derea îmbunătățirii di
feritelor aspecte 
vieții femeilor 
S.U.A. Pe lingă 
punerea de a se adop
ta amintitul amenda
ment la Constituție, la 
conferință s-au preco
nizat măsuri concrete 
în vederea lichidării 
discriminărilor pe mo
tiv de sex in domenii 
ca educația, sănătatea, 
ocuparea de slujbe etc.

Președinta conferin
ței, Bella Abzug, fostă 
membră a Camerei re
prezentanților, a de
clarat că „au apus 
timpurile cînd femeia 
era considerată o fiin
ță inferioară. Roata 
istoriei nu mai poate 
fi oprită".

ale 
din 

pro-

T

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE DEZVOLTATE

O nouă recesiune economică
agravează proporțiile șomajului

La Paris au avut loc lucrările unei 
reuniuni a Comitetului pentru poli
tică economică al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). Dezbaterile au evidențiat 
că pe ansamblul O.E.C.D., incepind 
din iulie, recesiunea economică s-a 
manifestat din nou. Se apreciază că, 
în acest an, rata medie de creștere e- 
conomică pe ansamblul țărilor din 
O.E.C.D. nu va depăși 3,5 la sută și 
că va rămine aproximativ aceeași in 
1978. ceea ce presupune, pentru ur
mătoarele luni, o considerabilă creș-

tere a șomajului. Potrivit statistici
lor oficiale, la sfîrșitul lunii septem
brie, în cele 24 de țări capitaliste 
membre ale OJS.C.D. '
trați 16,3 milioane de șomeri (față 
de 15,7 'milioane la
1976), dintre care 7 milioane în țările 
vest-europene.

După cum remarcă agenția Fran
ce Presse, participanții la feuniune 
nu au putut.ajunge la un acord pri
vind politica ce trebuie pusă în apli
care pentru reducerea șomajului și 
înlăturarea efectelor recesiunii.

erau înregis-

finele anului

O imagine semnificativă înregistrată la Paris, devenită cotidiană și în 
celelalte capitale occidentale : tineri șomeri îmbulzindu-se în fața birourilor 
de plasare a brațelor de muncă pentru „a vîna" de pe listele de angajări 

eventuale posturi rămase libere

agențiile de presă transmit
Cooperarea economică 

dintre România și Bangla
desh. La Dacca s-au încheiat lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnică dintre România și 
Bangladesh. Președintele părții ro- . 
mâne în comisie, Dumitru Nistor, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și omologul 
său, A. M. A. Muhith, secretarul 
Ministerului Planificării al Bangla
desh, au semnat protocolul sesiunii, 
care conține măsuri privind intensi
ficarea cooperării 
verse domenii de

te Austriei, și a avut convorbiri cu 
cancelarul Bruno Kreisky. După cum 
transmite agenția C.T.K., miniștrii de 
externe cehoslovac și austriac, Bohu- 
slav Chnoupek și Willibald Pahr, au 
semnat un acord cu privire la colabo
rarea în domeniile culturii, învăță- 
mîntului și științei, precum și un 
acord referitor la crearea de puncte 
de control și tranzit la frontiera din
tre cele două state.

economice în di- 
interes reciproc.

Convorbii cehoslovnco- 

ailStrifiCS. Președintele Guvernu
lui federal al R.S. Cehoslovace, Lu- 
bomir Strougal, aflat în vizită ofi
cială la Viena, a fost primit, marți, 
de Rudolf Kirchschlaeger, președinte-

AGENȚIA FRANCE PRESSE 
despre situația muncitorilor imigranți 

din țările Europei occidentale

Destine dramatice
• De la visuri la o existență de coșmar • „Dolce vita" 
și tratament de sclavi • Dacă ar fi trăit Hugo și Dickens...

„Italia, în ciuda celor 1 700 000 
de șomeri și 6 milioane de ce
tățeni ai săi emigrați in alte 
țări, își permite un lux para
doxal, dacă nu anacronic : ea 
importă din «lumea a treia» 
muncitori condamnați la clan
destinitate, cărora «pămintul 
făgăduinței» nu le va oferi nici
odată bunăstarea. La Roma se 
află 100 000 de muncitori origi
nari din Africa și din Asia, po
trivit datelor Ministerului Mun
cii ; la Milano — 50 000 de alți 
clandestini de culoare sînt foarte 
căutați de către micii patroni, 
care speră astfel să lovească în 
sindicate și să își asigure o mină 
de lucru docilă.

Intrați în mod ilegal în Italia, 
acești emigranți sperau să scape 
de sărăcie. Visul le-a fost cu 
abilitate întreținut de către 
agenții dubioase, care. ^potriyit 
săptămînalului 
«furnizează la 
de serviciu
Drept comision, aceste agenții 
pretind 150 000 de lire, adică 
mai mult decît salariul unei luni 
de muncă. Debarcînd în Europa, 
avind drept bagaj numai ilu
ziile, acești emigranți din «lu
mea a treia» trec direct de la 
visuri la coșmar. în lipsă de 
bani, ei sînt condamnați să ră- 
mînă acolo și să accepte orice.

A accepta înseamnă, în pri
mul rind, a lucra de pe o zi

«ESPRESSO», 
comandă femei 

sau măturători».

pe alta. La Milano, aproape de 
gara centrală, o mulțime colo
rată se grăbește în fiecare di
mineață într-un incredibil marș 
în căutare de lucru. Nimeni nu 
cere permise de ședere sau pa
șapoarte birourilor muncii. Pe 
listele oficiale de la Milano, de 
pildă, sînt înscriși numai 4 000 
de negri ; în realitate, in re
giune sînt pesțe 80 000. Pentru 
acești «emigrați cu reducere», a 
ciștiga 10 000 de lire, după 10 
ore de muncă, înseamnă un pri
vilegiu. La sfirșitul lunii, ei vor 
ciștiga 100 sau maximum 300 000 
de lire ; în timp ce o cameră 
fără încălzire, împărțită adesea 
cu alți cinci sau șase camarazi, 
costă deja 90 000 de lire.

în stațiunile balneare rafinate, 
Inspectoratul muncii din Roma 
a descoperit culisele sumbre ale 
faimoasei «dolce vita» : 20 la 
sută din personalul care între
ține luxul și plăcerile celor avuți 
este clandestin. Toți acești mun
citori sint tratați la fel ca scla
vii — scrie revista «OGGI».

în secolul al XIX-lea, Hugo 
și Dickens ar fi găsit surse de 
inspirație in rîndul acestor noi 
«mizerabili». Astăzi, dramele 
lor trec adeseori neobservate. 
Ca și drama acelui tînăr negru 
fără nume, mort de frig, într-o 
Romă unde nu și-a găsit drept 
adăpost decit o veche cutie de 
carton".

In cadrul manifestărilor care 
marchează in Franța centena
rul Independenței de stat a 
României, la Muzeul din Saint 
Rambert sur Loire a avut loc, 
sub egida Ministerului francez 
al Afacerilor Externe și a Aso
ciației franceze de acțiune ar
tistică, inaugurarea unei expo
ziții de artă populară româ
nească. La vernisaj au luat par
te personalități ale vieții politi
ce și cultural-artistice franceze, 
primarul orașului Saint Etienne, 
J. Sanguedolce, și al localității 
Saint Rambert sur Loire, M. 
Poncins, alți reprezentanți ai 
autorităților locale. A fost pre
zent, de asemenea, ambasado
rul țării noastre la Paris, Cor- 
neliu Mănescu.

La Institutul de inalte studii 
internaționale din Geneva a 
avut loc ceremonia remiterii, 
de către ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Berna, 
Dan Enăchescu. a plachetei ju
biliare „Centenarul independen
ței de stat a României" profe
sorului Jacques Frcmond, di
rectorul institutului, și editoru
lui Louis Nagel.

Asociația de prietenie Marea 
Britanie-România a organizat 
la Londra o seară românească. 
In cuvintarea sa, președintele 
asociației, Harry Francis, a evo
cat principalele momente ale 
luptei poporului român pentru 
cucerirea independentei și con
solidarea unității de stat a 
României. In continuare a fost 
prezentat filmul „Independența 
— năzuință de veacuri a po
porului român".

PRELUDII
ITALIA. — Puternice căderi de 

zăpadă au perturbat la începutul a- 
cestei săptămini circulația automobi
lelor in nordul Italiei, fiind semna
late numeroase accidente de circula
ție. în împrejurimile orașului Mila
no. unde circulația este in general 
dificilă, accidentele rutiere datorită 
zăpezii s-au soldat cu 15 răniți. în 
regiunea Friuli, zăpada căzută din 
abundență constituie motive de în
grijorare pentru persoanele sinistra
te după 6 mai 1976, adăpostite in ba
răci. Iarna s-a făcut resimțită cu in
tensitate și la Veneția, 
la Roma a nins relativ

in vreme ce 
puțin.

o neobișnui
ta 

asupra

S.U.A. — Viscolele de 
tă intensitate care s-au abătut, 
sfirșitul săptămînii trecute

Cel de-al XlII-lea Congres 
al Uniunii Femeilor Fran
ceze ¥*“a înclleiat lucrările la Mar
silia. Congresul a dezbătut probleme 
privind viața și activitatea femeilor 
franceze, un accent deosebit punin- 
du-se pe : condiția femeii — familia 
și nivelul de trai ; promovarea și 
drepturile femeii ; accesul la cultură 
și la condiții mai bune de viață in 
mediul rural ; femeile — dezarmarea 
și lupta pentru pace. Consiliul Na
țional al Femeilor din Republica So
cialistă România a transmis 
sului un mesaj de prietenie 
daritate.

Congre- 
și soli-

„Con-
La un interval de 2 mi-

Epilogul afacerii 
corde"
nute, două avioane supersonice „Con
corde" aparținind companiilor aerie
ne „Air France" și respectiv „British 
Airways" au aterizat marți la amia
ză pe aeroportul internațional 
„Kennedy" din New York. Cele două 
zboruri reprezintă atit inaugurarea 
serviciilor comerciale pe liniile Pa
ris — New York și Londra — New 
York, dar și încheierea unei bătălii 
juridice care a durat aproape 20 luni 
și care a avut ca obiect drepturile de 
aterizare a supersonicului franco- 
britanic pe aeroportul newyorkez și, 
intr-o anumită măsură, viitorul aces
tui aparat de zbor.

Povara cheltuielilor 
militare

In întreaga lume există, la 
actuală, peste 20 milioane 

bărbați și femei permanent 
arme — arată, in raportul 
anual, Institutul intemațio- 
de studii strategice de la 

relevă 
forțele și echipamen

ora 
de 
sub 
său 
nat . „
Londra. în fiecare an 
raportul 
tele militare costă omenirea 200 
miliarde lire sterline. Cea mai 
vie impresie pe care o produce 
o statistică militară — conchide 
raportul — „este legată de lipsa 
de rațiune a unei lumi astfel or
ganizate, incit se cheltuie o ase
menea avere pentru distrugerea 
reciprocă".

DE IARNĂ
regiunilor din nord-vestul Statelor 
Unite au provocat moartea a cel pu
țin două persoane in Dakota de 
Nord — unul dintre statele S.U.A. 
cele mai afectate de venirea iernii. 
Potrivit datelor furnizate de servi
ciile meteorologice, o furtună de o 
asemenea intensitate in această pe
rioadă a anului nu a mai fost înre
gistrată in regiunea respectivă de 70 
de ani. Luni, grosimea stratului de 
zăpadă atinsese 45 cm in Dakota de 
Nord, Montana, Minnesota, Oregon, 
Utah și Wyoming, in unele zone din 
aceste state mercurul termometrelor 
coborind pină la 
Cursurile școlare 
date in ultimele 
localități. •

minus 35 grade, 
au rămas suspen- 
zile in mai multe

• APĂ RECE LA CA
FEAUA FIERBINTE.In une* 
le localuri se obișnuiește ca la 
cafeaua neagră fierbinte să 
se servească și un pahar, cu apă 
rece. Se pare că acest obicei 
răspunde de fapt unei necesi
tăți fiziologice. într-un refe
rat prezentat la ultimul con
gres. al Societății vest-germane 
pentru problemele de nutriție, 
profesorul S. Raptis, de la Uni
versitatea din Ulm, a arătat că, 
potrivit cercetărilor efectuate, 
cafeaua fierbinte determină în 
stomac o secreție crescută 
de gastrină, hormonul care, 
la rîndul său, stimulează se
creția de suc gastric, contro- 
lindu-i și compoziția. Se știe că 
o cantitate excesivă de suc gas
tric are urmări dăunătoare pen
tru mucoasa stomacală. Or, apa 
rece, coborind temperatura din 
stomac, inhibă eliberarea gastri- 
nei, neutralizînd efectul local al 
cafelei.

• „OMUL DE LA
SINJIAO". O expediție ar
heologică chineză, condusă de 
prof. Tin Lan-po, a descoperit 
lîngă comuna Jangao o fosilă 
de om din paleolitic, precum și 
aproximativ 10 000 de unelte din 
piatră și os. Au fost scoase la 
lumină, în același timp, schele
tele pietrificate a peste 20 de 
animale vertebrate. încă din 
1975—1976, un grup de cercetă
tori de la Institutul de paleozoo- 
logie și paleoantropologie de pe 
lîngă Academia de științe a 
R.P. Chineze descoperise aici 
fragmente de parietal, un os 
occipital, un fragment de maxi
lar superior și patru dinți. A- 
ceastă fosilă a primit denumirea 
de „omul de la Sințiao". Tin 
Lan-po este de părere că aceste 
fosile de om, care datează de 
aproximativ 100 000 de ani, re
prezintă resturile unui urmaș al 
„omului de la Pekin".

• MAUNA KEA SUB 
O CALOTĂ DE GHEATĂ. 
Uriașul vulcan Mauna Kea din 
Hawaii (ultima erupție, acum 
4 500 de ani) are piscurile îm
brăcate in zăpadă (inălțimea 
maximă: 4 206 m), iar poalele , 
acoperite de păduri tropicale și. 
savane. în perioadele de gla- 
ciații din trecutul mal apropiat 
sau mai îndepărtat al Terrei, 
vulcanul s-a aflat ascuns — așa 
cum arată cercetări recente ale 
oamenilor de știință americani 
— sub o calotă groasă de ghea
ță. Rocile sfărîmate cărate de 
ghețari au putut fi datate cu 
ajutorul lavei și cenușii eva
cuate de vulcan. Cele mai pu
ternice glaciații au avut loc 
acum 250 000 135 000, 55 000 și 
20 000 de ani. Pentru ultima 
oară, Mauna Kea s-a aflat sub 
gheață cu 9 080 de ani in urmă. 
Sedimentele alpine demonstrea
ză că și Europa a trecut în acea 
epocă prin ultima glaciație. De 
unde concluzia specialiștilor că 
glaciațiile au cuprins relativ 
uniform întreaga emisferă nor
dică.

• DOUĂ MILIOANE 
DE ANALFABEȚI există in 
prezent în Italia. Alte aproxima
tiv 10 milioane de persoane nu 
posedă certificate de absolvire a 
unui ciclu de invățămint. chiar 
și de nivel inferior. Aceste date 
reies din raportul dat publici
tății la Roma de Direcția gene
rală pentru educație din cadrul 
Ministerului Instrucției Publice.

• VESTIGII DIN EPO
CA HOMERICĂ. Recente 
săpături arheologice inițiate de 
un grup de specialiști austrieci 
au scos la iveală de sub templul 
lui Artemis din Efes fundațiile 
unui templu datind din epoca 
lui Homer, adică din secolul VIII 
î.e.n. Specialiștii consideră că 
această construcție reprezintă cel 
mai vechi strat de civilizație al 
vestitului oraș-port al antichită
ții. între fundația recent desco
perită și vestigiile templului zei
ței Artemis, considerat pe vre
muri ca una din cele șapte mi
nuni ale lumii, s-au mai găsit 
resturi ale unor construcții din 
secolele VI și VII.

• CVINTUPLEJI. La 0 
maternitate din orașul finlandez 
Turku, o tînără de 26 de ani a 
dat naștere unor cvintupleți — 
trei băieți și două fetițe, avind 
o greutate totală de cinci kilo
grame. Unul dintre copii a în
cetat din viață.
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