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PLANUL PE 1978
imaginea zilei noastre de miine

Planul național unic de dezvoltare economico-socială a 
României pe 1978, componentă de importanță hotărîtoare a 
cincinalului, înscrie, cu literă de lege, prin votul Marii Adunări 
Naționale, noile repere ce vor caracteriza, în anul ce vine, 
dezvoltarea accelerată a economiei naționale și creșterea 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Fiecare din obiectivele planului, fiecare din indicatorii săi 
are un conținut profund mobilizator, ilustrează din plin orien
tarea neabătuta a politicii partidului — de propășire a patriei 
și creștere continuă a bunăstării poporului.

Dinamica productivității muncii 
în industria republicană

Creșterea volumului investițiilor

■>

a
■<

116.8 I

100

109

1977 1978
1977 1978

agricoleDinamica producției globale

In anul viitor, productivitatea muncii pe o persoană va fi în industria republicană de 295 230 lei. Pe seama creșterii mai accentuate a productivității muncii — indicator calitativ esențial al activității economice — va realiza peste 80 la sută din sporul de producție.Volumul total al investițiilor în economia națională va însuma, în anul viitor, 212,5 miliarde lei, din care aproape 84 la sută sint destinate ramurilor producției materiale. Se vor pune în funcțiune 665 capacități de producție mai importante, din care 610 industriale și 55 agrozootehnice.producție mai importante, din care 610 industriale și 55

In anul 1978 — in condițiile undi an agricol normal — se prevede a se realiza o producție globală de 134,7—146,3 miliarde Iei. Producția de cereale urmează să ajungă la 23,2 milioane tone, sporuri însemnate fiind prevăzute, de asemenea, în legumicultura și la plante tehnice, precum și în sectorul zootehnic.
I

Creșterea veniturilor totale reale 
ale populației

Județul Satu Mare
a îndeplinit planul producției industriale 

pe primii doi ani ai cincinalului 
Telegramă adresată C.C. ai P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean de partid se arată :Cu sentimentul unei justificate mîndrii patriotice, revoluționare, Comitetul județean de partid Satu Mare raportează conducerii superioare de partid, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu? realizarea integrală, la 28 noiembrie 1977, a sarcinilor care au revenit industriei județului nostru pentru primii doi ani ai actualului cincinal:Această izbîndă a colectivelor noastre industriale reprezintă rodul eforturilor pline de abnegație ale muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor, ale tuturor lucrătorilor din unitățile industriale ale județului — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, animați de obiectivele mobilizatoare stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, cu privire la dezvoltarea economico-socială susținută a țării și la continuarea neabătută a politicii de repartizare armonioasă în teritoriu a forțelor de producție, au intensificat eforturile în întrecerea socialistă pentru a aduce contribuția lor la înflorirea multilaterală a patriei socialiste.Raportînd cu 34 de zile înainte de termen îndeplinirea planului pe primii doi ani ai actualului cincinal,

avem in vedere posibilitatea de a furniza economiei naționale o producție industrială globală peste prevederi de 922 milioane lei.Aceste importante realizări se adaugă dovezilor entuziaste ale adeziunii nemărginite a oamenilor muncii sătmăreni, fără deosebire de naționalitate, la politica internă și externă a partidului atît de strălucit fundamentată și aplicată consecvent sub magistrala dumneavoastră călăuzire, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Vă încredințăm, din inimă, că oamenii muncii din acest străvechi colț al patriei, însuflețiți de pilda strălucită a devotamentului dumneavoastră revoluționar, vor strînge mai mult rîndurile în jurul partidului și, în strînsă unitate de voință și acțiune — români, maghiari, germani și de alte naționalități — împreună cu întregul popor român, vor munci cu nestrămutată hotărire pentru a răspunde cu noi și însemnate fapte de muncă eforturilor întregii națiuni, consacrate împlinirii prestigioaselor obiective suplimentare ale dezvoltării țării, în perspectiva programelor înscrise pe ordinea de zi a apropiatei Conferințe Naționale a partidului, în vederea accelerării procesului de propășire socialistă și comunistă a patriei, de așezare mai demnă a României în constelația națiunilor lumii.

Au îndepSinit 
planul pe 11 luni 

ÎNTREPRINDERI 
DIN CAPITALĂîn întimpinarea Conferinței Naționale a partidului, zeci de colective din Capitală raportează că au îndeplinit cu un avans substanțial prevederile de plan pe 11 luni din acest an. Ca urmare, unitățile industriale ale sectoarelor 1, 4, 7 și 8 vor livra pînă la finele lunii noiembrie o producție suplimentară in valoare de peste 1,6 miliarde lei. Cu rezultate deosebite în această perioadă se prezintă colectivele întreprinderilor „Automatica", chimică Dudești, de medicamente, „Flacăra roșie", de articole din sticlărie, textilă „Dacia", de utilaj chimic „Grivița roșie", „CESAROM", „Electronica" șl altele.

JUDEȚUL HARGHITAOamenii munții din județul Harghita, români și maghiari, au raportat îndeplinirea cu 6 zile înainte de termen a sarcinilor de plan pe 11 luni. Producția suplimentară, realizată in întregime pe seama creșterii productivității muncii, se va ridica la 150 milioane lei. Aceasta se mate- realizează. între altele, in 1 380 tone fontă, aparataj electric de joasă tensiune in valoare de 14 milioane lei, 190 tone utilaj tehnologic specific industriei lemnului, peste 3 500 mc cherestea.
JUDEȚUL VASLUIHotărîrea oamenilor muncii din industria județului Vaslui de a întîmpi- na Conferința Națională a partidului cu noi și semnificative realizări este concretizată prin îndeplinirea planului producției globale pe 11 luni cu 3 zile înainte de termen. Totodată, industria județului Vaslui a realizat planul la export pe 11 luni cu 10 zile înainte de termen, ceea ce va permite depășirea livrărilor la export cu 15 milioane lei valută. (Crăciun Lăluci).
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Progrese cît mai substanțiale în perfecționarea 
stilului și metodelor muncii de partid
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3. Azi, despre CONTROLMODALITĂȚILE DE ORGANIZARE ȘI FRECVENȚA. în biroul tovarășului Iosif Stolojescu, secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., poate fi remarcată o hartă a județului pe care sînt însemnate diferite localități și unități e- conomice, precum și un grafic prin intermediul căruia este înfățișată e- voluția în timp a ................................ferite. în discuția o purtăm despre modul îri care comitetul județean de partid exercită controlul, harta și graficul aveau să constituie un util punct de plecare, pentru că ele reprezentau — in primul caz — localitățile și unitățile controlate, iar în al doilea, evoluția controlului pro- priu-zis.Pe lîngă controlul exercitat de către organele de partid prin membrii acestora, la locul și în domeniile unde își desfășoară activitatea, precum și in organizațiile care le sînt anume repartizate, o extindere tot mai mare a căpătat-o controlul complex, unitar. Acesta reprezintă o modalitate eficientă de îndrumare și ajutor, întrucît asigură eliminarea in mare măsură a neajunsurilor pricinuite dc manifestarea paralelismelor și suprapunerilor atît în activitatea celor care controlau, cît și a celor care erau supuși controlului. Astfel, un colectiv format din membri ai biroului și comitetului județean, ai diferitelor organizații economice, culturale, alți activiști ai organizațiilor de masă și obștești se deplasează timp de citeva săptămîni

două activități di- pe care aveam să

întreprindere împreună cu respective, in muncă, efectuează o analiză complexă, aprofundată, a întregii activități politice, economice, sociale etc. Asemenea acțiuni culminează cu o dezbatere la care participă secretariatul comitetului județean, activul comitetului de partid din unitatea sau localitatea respectivă, deputați,

sau localitate, unde organizațiile de partid mijlocul colectivelor de acele , aspecte ale activi iții curente și de perspectivă care au in- riuriri asupra tuturor laturilor mu icii colectivului. Concomitent, în fiecare localitate sau unitate economică sînt urmărite cu toată atenția aspectele specifice, de care depinde in mod hotârîtor îmbunătățirea de ansamblu a activității. Berliște, tematica pus să examineze
ACTIVISTUL-lN MIEZUL VIEȚII, 

ÎN MIJLOCUL OAMENILOR

De pildă, la de control și-a pro- ! în profunzime modul cum se înfăptuiesc programele de dezvoltare a a- griculturii, in timp ce la Herculane s-a urmărit îndeosebi preocuparea pentru realizarea programului ■ de investiții — care la acea dată înregistra unele rămîneri în urmă, materiale a stațiunii.alți cetățeni, cum a avut loc de pildă la Naidăș, Păltiniș etc. Pe baza analizei activității, a sugestiilor, propunerilor și observațiilor critice se Întocmește un program de măsuri cuprinzînd prevederi și responsabilități concrete pentru fiecare domeniu, pentru perfecționarea activității de ansamblu.Eșalonarea judicioasă a controalelor — în funcție de priorități — astfel ca fiecare comitet de partid subordonat comitetului județean de partid să fie supus controlului o dată pe an este un alt aspect care se află în atenția biroului comitetului județean de partid.ARIA ȘI TEMATICA. Acoperind în cea mai mare parte teritoriul județului, controlul complex urmărește în toate localitățile și toate unitățile economice zentative, conform unei

dezvoltarea bazei_________________ _______în localitățile Păltiniș, Naidăș. în cadrul controlului au precumpănit probleme cum ar fi modul în care sînt gospodărite comunele respective, cum se aplică prevederile legii sistematizării — mai ales că în aceste privințe se observaseră anumite delăsări. La „Oțelul roșu", colectivul de control a stăruit asupra modalităților de utilizare la capacitățile proiectate a utilajelor șl instalațiilor, de ridicare a calificării.NU „INSPECȚIE", CI AJUTOR CONCRET. Firește, controlul complex își propune în principal să stabilească modul

în anul viilor, de 180,8 miliarde. . ................ lei asl- retribu- sfirșitulFondul de retribuire vagurînd sumele necesare pentru încheierea acțiunii de majorare a țiilor tarifare din prima etapă. Retribuția medie lunară va fi, la anului 1978. de 2 060 lei, potrivit prevederilor planului pe anul viitor.
fi,

SESIUNILE DE CONSTITUIRE A CONSILIILOR POPULARE

Programe de lucru bogate, răspunderi precise
pentru întărirea autogospodăririi localitățilorîn sesiunea consiliului popular o- rășenesc Darabani din județul Botoșani — cea de constituire — deputății au dezbătut temeinic și aprobat programul de măsuri îmbunătățit pentru înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a orașului pină in 1980, program în care au fost incluse și peste 100 din propunerile făcute de alegători în cadrul întilnirilor din campania electorală.între altele, programul de măsuri prevede construirea, in anul următor, a unei fabrici de fire tip bumbac. Prin intrarea în funcțiune a acestui obiectiv, producția industrială ■ a orașului va fi în anul 1980 de 6 ori mai mare decît cea din 1975. Evident, realizarea acestui obiectiv pune în fața consiliului popular orășenesc sarcini deosebit de importante șitocmai de aceea sesiunea a adoptat măsuri politico-organizatorice caresă contribuie la asigurarea forței de muncă necesare și, implicit, la respectarea termenelor de execuție. în acest sens, sesiunea a stabilit ca deputății să mobilizeze un număr cît mai mare de cetățeni, care să dea o mină de ajutor constructorilor, in special la executarea lucrărilor necalificate. Pînă in 1980 se vor dezvolta, totodată, și celelalte obiective industriale și de prestări servicii existente în oraș. Sesiunea a stabilit ca biroul executiv al consiliului popular să acționeze mai eficient pentru valorificarea unor resurse locale in vederea realizării unei producții sporite de covoare, de obiecte realizate din împletituri din nuia și rogoz, de mobilă și altele.Un loc distinct între măsurile adoptate de sesiune l-a ocupat dezvoltarea edilitar-gospodărească și cultural-educativă a orașului. Astfel, pînă la sfirșitul cincinalului, in orașul Darabani se vor construi încă 350 apartamente și 150 locuri în căminele de nefamiliști. Alte investiții 

vor fi destinate instalării unei con-

ducte pentru realizarea unei noi rețele de alimentație cu apă a orașului, modernizării cu încă 20 000 mp a străzilor — obiective la care, așa cum s-au angajat deputății, cetățenii vor aduce o importantă contribuție, în domeniul învățămîntului, sesiunea a obligat organele de specialitate să ia măsuri pentru terminarea internatului cu 214 locuri și a cantinei cu 300 locuri, planificate a fi construite la liceul industrial. în ce privește activitatea cultural-artistică și educativă s-a stabilit antrenarea întregii populații active a orașului în etapele de masă ale actualei ediții a Festivalului național „Cintarea României".Neîndoielnic că pentru înfăptuirea tuturor acestor măsuri, noul organ local al puterii de stat, biroul său executiv vor trebui să-și îmbunătățească continuu stilul și metodele de muncă, să se consulte permanent cu cetățenii pentru ca, împreună cu ei, să asigure întreaga dezvoltare nomico-socială a orașului.
★Ca toate comunele patriei, și muna cea Sarichioi va

eco-
co- Tul-din județulîn următorii Ele au fostcunoașteani mari prefaceri.larg înfățișate deputaților inpeplanul de măsuri îmbunătățit al consiliului popular, cu privire la dezvoltarea localității pînă în 1980, prezentat spre președintele bunului executiv ales, E. Gămăleț. ‘va realiza o producție globală industrială de peste 27 milioane lei, substanțial mai mare față de cea preliminată pe acest an, iar in 1980 volumul ei va depăși 33 Aceste sporuri se vor extinderea carierei de și a secției de covoare meșteșugărești. în agricultură, planul de măsuri prevede creșteri importante atît la producțiile vegetale și animale, cit și la livrările

dezbatere sesiunii deAstfel, în 1978, comuna
milioane lei. realiza prin piatră Zebil a cooperației

pentru fondul de stat. în actuala legislatură, comuna Sarichioi are de realizat și un volum important de investiții — 41 milioane lei — care se vor materializa în construirea a 36 apartamente, a unui dispensar veterinar, dezvoltarea secțiilor pentru mecanizarea agriculturii și a sectoarelor zootehnice din cele patru cooperative agricole de producție.Ca buni gospodari, deputății acordat o atenție biectivelor anului extinderea carierei va De asemenea va ția tamente, la ridicarea cărora deputății au asigurat biroul executiv al consiliului popular că vor mobiliza și cetățenii comunei. Același angajament a fost exprimat și in legătură cu consolidarea malului lacului Babadag, pentru redarea în circuitul agricol a peste 20 ha teren.— Avem un program bogat — spunea deputatul Vasile Aneni. Dar 11 vrem și mai bogat. Ar fi bine să studiem posibilitatea alimentării cu apă a satelor Sarichioi și Enisala, pentru că la Sabangia această problemă a fost rezolvată și este in curs de rezolvare și la Zebil. Apoi trebuie să mobilizăm populația satului Visterna la repararea clădirii căminului cultural, să ne străduim să facem cunoscută și aplicată de toți concetățenii noștri legea privind sistematizarea localităților.Atît în plenul sesiunii, cît și în ședințele celor trei comisii permanente, programul de măsuri al consiliului popular a fost îmbogățit și cu alte propuneri ale deputaților, incit se poate spune că el a devenit cu adevărat un program de lucru pentru toți cetățenii comunei.

începe chiarunui număr
au o- Ăstfel Zebil 1978deosebită viitor, de piatră in anul începe construc- de 16 apar-

Silvestri AILENEI 
E. M1HA1LESCU

Reportaj din actualitatea 
socialistă a țârii 

Dîmbovița — în pas 
cu întreaga jară, în mersul ei 

spre viitor 
Pagina a 111-a

cum organele
intr-o in repre- tematici, Paul

Nicolae CATANĂ
DOBRESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Orice scriitor adevărat aspiră să poată transfigura în artă efervescența vieții contemporaneității sale și să judece, estetic, oamenii care o însuflețesc, respectînd legile inflexibile ale eticii și ale adevărului. în deplina sa libertate Spirituală de creator, el caută să reprezinte, ca un martor credincios și cu un profund ecou sonor, elevația conștiinței umane. Marea sa sensibilitate vibrează în concordantă cu structurile universului înconjurător. Spațiul și timpul, determinate istoricește de curba e- xistenței sale, sint totdeauna spații și timpuri deschise îndrăznețului său zbor către orizonturile u- maniste ale modelării omului, către servirea ții și adevărului.Un scriitor liber scriitor angajat, du-se, prin intreaga sa o- peră, actului gratuit, spiritului neutral, indiferentismului înghețat. Versurile cele mai frumoase celui mai liber și mai gajat scriitor, Dante ghieri, exaltă nestinsa pirație spre libertate, pentru care se atunci cînd (Liberia va si cara, come sa lei, vita rifinla). Nimeni nu a urit mai mult pe neparti- cipanți, pe neutrali, ca Dante Alighieri, care i-a stigmatizat la stîlpul infamiei pe „acești nenorociți care niciodată n-au fost vii",..

frumuse-este și un epunin-
ale an- Ali- •as-poate muri, ea nu există cercando, chi1 chi per

scriitor liber, așa cumîntreagaUno demonstreazăistorie a literaturilor lumii, este totdeauna un scriitor cetățean, a cărui operă caută să fie expresia artistică a epocii străbătute de riiȘi uriașul fluviu al omeni- in înaintare continuă, din care, o picătură

liber se lumii deplină sinceritate.itor fața Și cu înclinîndu-se asupra propriului său suflet, pentru a afla răspunsuri la marile întrebări pe care umanitatea și le pune de la începuturile sale, scriitorul este conștient de starea sa

destăinuie în cu îndrăzneală trebuie să caracterizeze un creator de artă. Un semenea scriitor nu este niciodată mulțumit, medi- tînd în permanentă asupra „marilor și lumii, pentru a minunea moare niciodată. Un scri-

pe a-
lucruri" ale vieții ale semenilor săi, le transfigura in artei care nu

CREAȚIA LITERARĂ - 
CREAȚIE MILITANTĂ

V

Nu izolarea în turnurile alienării, ci angajarea socială 
totală este expresia libertății scriitorului

transparentă, înzestrată cu magica facultate a o- glindirii întregului complex existențial, este el. rul operei de artă.Un scriitor liber să aibă o poziție conturată în toate marile probleme care agită contemporaneitatea. iar opera sa nu este în realitate altceva decît o interferare a vieții generale cu cea individuală, o mărturisire in care realitatea este transfigurată perfect de către harul său unic numit talent sau uneori geniu. Un scri-

creato-trebuie hotârit

Alexandru BĂLĂCIde „fibră docilă" a universului uman.în vastul creuzet al operei de artă, un scriitor liber și totdeauna angajat in purtarea omenirii spre zonele frumuseții și adevărului face să intre în fuziune durerea și iluziile, iubirea și ura, înalta cunoaștere a lumii, experiența sa existențială, întreaga viață a poporului cu care el se confundă. în arhitectura o- perei de artă intră, pentru a se ordona simetric, tot fluviul impetuos de sinceritate și îndrăzneală care

itor trăiește cu o mare intensitate, ars de mari focuri interioare și el răsfringe razele trăirii sale intense, asupra întregii vieți contemporane din al cărei mers își trage el însuși sevele creației. Operele reprezentative ale acestor ani sînt opere inspirate din mărețele victorii ale poporului român ce. liber pe soarta sa, își construiește viitorul așa cum și-l dorește, în care viața oamenilor apare in toată măreția, cu umbrele și luminile ei, opere preocupate de a reda fizionomia

qomplexă lor noștri, conștiinței rii eroului tei epoci ceea, orice buie să fie .un examen de conștiință al scriitorului, cea mai strălucitoare și credincioasă oglindă a unui suflet complex, armonic, multilateral, apt să se cuprindă pe sine însuși și intreaga umanitate a vremurilor sale, tor sintetizează, sonalitatea sa, multiforme și ale realității, intreaga psihologie a timpurilor pe care le interferează arcul său existențial.Reducind universalul la unitatea psihologică umană cate este el însuși, scriitorul oferă viitorului, prin semnificația operei sale, cristalul poliedric al contemporaneității. I.... _ „ semenea operă fuzionează obiectivul cu sentimentul personal cel colectiv, fantezia realitatea, istoria și .zia, cunoașterea profundă a legilor trecutului și prezentului, pentru a ex- tiage. din învățătura lor, perspectivele de lumină ale viitorului, scriitori ai raneitatea rul căreia rele artei bertatea lor spirituală s-a manifestat totdeauna in bătălia dată împotriva ad-

a contemporanl- procesele înnoirii lor, ale rnodelă- autentic al aces-’ socialiste. De a- carte tipărită tre-
sine umanitateUn scrii- prin per- aspectele polivalente

într-o a-subiectivul, cu și poe-
La toți marii lumii, contempo- a fost axa în ju- s-au rotit ope- literare, iar 11-

(Continuare in pag. a IV-a)
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INVESTIȚIILE

CUM SE RECUPEREAZĂ RESTANTELE PE ȘANTIERUL 
COMBINATULUI PETROCHIMIC TELEAJEN ?

RITMUL LUCRĂRILOR DE MONTAJ - LA NIVELUL MAXIM
Una din investițiile industriale cele mai mari ale Prahovei este, de bună seamă, aceea de la Combinatul petrochimic Teleajen. Aici, în aceste zile de toamnă tîrzie, fără ploi, deci excelente pentru lucrul afară, oamenii șantierului dau zor la montajul utilajelor aflate in stoc și creează front larg de lucru altor instalații ce sosesc masiv — se apropie sfîrși- tul anului ! — de la întreprinderile furnizoare. Cu gindul de a consemna eforturile pentru traducerea în viață a indicațiilor date de biroul comitetului județean de partid, a propriilor hotăriri luate de factorii realizatori ai investiției in această direcție, ne-am aflat recent și noi pe acest șantier. O primă constatare : există un plan foarte concret de desfășurare a acțiunii, pe baza unei analize riguroase a fiecărui utilaj în parte ; responsabilități zilnice pe oameni, de la șeful de echipă și pînă la director, claritate și precizie pentru ca acțiunea să meargă într-un sistem de lanț, în faze succesive, să nu se înregistreze nici o oră de stagnare la montaj. „Ne-am propus — ne spune directorul tehnic al combinatului, ing. Mihai Niculescu — ca accelerind ritmul montajului să reducem, pînă Ia sfîrșitul anului, la jumătate stocul existent de utilaje, care este de peste 1700 tone, cu o valoare de circa 90 milioane lei. Ne-am orientat eforturile în așa fel încit. concomitent, în ordinea urgenței determinate de punerea in funcțiune a obiectivelor din acest an, să se monteze în această lună circa 1 000 tone utilaje din livrările curente".Am poposit, mai întîi, la constructorii care asigură front de lucru montajului prin executarea fundațiilor. La obiectivele „piroliză", „cracare catalitică", „etil-benzen", _,sti- ren“ s-au mobilizat circa 400 de oameni conduși de maiștri dintre cei mai buni, în majoritatea lor comuniști. Se lucrează zi și noapte. Noaptea, mai ales, se toarnă betoanele. Șeful de echipă Gheorghe Mutu ne-a relatat : „Fundațiile de la piroliză s-au turnat numai noaptea. Vreau să vă spun, cu toa- ,tă responsabilitatea, că am avut același randament ca și ziua, iar calitatea lucrărilor este deosebit de bună". La fundațiile „rezervoare țiței", de asemenea, cilindri-compre- sori și buldozerele au fost folosite Ști și. noapte ; transportul păminlul'ui cu autocamioanele s-a bealizat în

tr-un flux continuu. Adevărați ași ai hărniciei și priceperii sînt oamenii conduși de maiștrii Gheorghe Ungu- reanu și Victor Stăncescu, dacă ținem seama de faptul că. așa cum ni s-a relatat, aici timpul de lucru la fundații este mai mic cu circa 5 luni de zile. Cu multă hărnicie se lucrează și la fundația rezervoarelor de 50 000 mc, la centrala electrică de termoficare și la cracare catalitică.— Acest ritm alert de muncă, productivitatea mult mai mare — ne spune inginerul-șef Nicolae Crăciun, secretar adjunct al comitetului de partid — se datorează nu numai organizării și unei discipline mai ferme la locurile de muncă, dar și in

să ridic și problema proiectantului. La obiectivul C.E.T. există lucrări de extremă urgență — punerea in exploatare a două cazane de 105 tone/oră in luna decembrie. Noi încurcăm pe montori prin întirzierea riglelor intermediare de la estacadă. De ce am rămas în urmă ? Pentru că proiectantul nu se hotărăște odată ce soluție să abordeze. îl rugăm mult.' prin intermediul „Scînteii", pe șeful de proiect, E. Tachauer, de la Institutul de studii proiectări energetice București, să vină o zi-două pe șantier, pentru a stabili împreună soluția de lucru, ca să putem recupera restanțele.Iată-ne și în zona montajului de
• Pe primul plan - industrializarea ihuncii
• Apei ferm către furnizorii de agregate, con
fecții metalice și proiectant ® Centrala și mi
nisterul să acorde mai mult sprijin... prin fapte

dustrializării muncii. Noi am centralizat toate lucrările de confecții metalice în două ateliere, unde 180 de oameni lucrează ca într-o adevărată fabrică. întregul oțel-beton, fiecare lucrare ajunge pe șantier gata confecționată. Au rezultat astfel o creștere cu 25 la sută a productivității muncii la punctele de lucru și o importantă economie de fier-beton.Un mare necaz ne provoacă Centrala industrială pentru exploatarea agregatelor minerale din Tîr- goviște. Sînt Zile cînd stațiile noastre de betoane stau — și stagnează desigur toate lucrările — pentru că nu ne este asigurat ritmic agregatul de prund.— Dar de ce ?— Din cauza unei slabe organizări 
a muncii la reparații și pentru ținerea în funcțiune permanentă a utilajelor din balastiere. Noi transportăm agregate de la balastierele din Bălăceanu, Stăncești și Podul Văleni. Cînd erau ale trustului nu existau probleme. Cum s-au schimbat oamenii. adică au trecut la centrala menționată, treburile s-au încurcat. înseamnă că o rotiță nu funcționează acolo, la centrală — rotița responsabilității. Tot legat de răspunderea față de lucrările încredințate, aș vrea

extremă urgență, la obiectivul „reformare catalitică". Ca urmare a măsurilor luate, s-au adus foarte repede două macarale de 140 de tone, fără de care reactorul aflat in stoc de aproape două luni (100 tone) nu putea fi ridicat. Aici lucrează o e- chipă fruntașă in întrecere : aceea a lui Constantin Toma, pe care am văzut-o în mare încordare la ridicarea utilajului amintit. Un alt „loc fierbinte" la montaj este cel de la cracarea catalitică, unde muncește o altă echipă cu multe trăsături de pricepere profesională, de abnegație, condusă de montorul Gheorghe Dicu- lescu. Se lucrează abitir la montajul a doi coloși : o coloană fracționară și o serpentină. Alte' lucrări, în alte sectoare : montarea rezervoarelor sferice (100 de tone), a condensatorului de la piroliză și altele. Beneficiarul — pentru a veni in ajutor mentorului — a trimis pe șantier 50 de oameni calificați, sudori, țevari, cazangii. Mai mult, s-a angajat ca răcitoa- rele de aer de la cocsare să le monteze cu forțe proprii, cu asistența tehnică a specialiștilor de la T.M.U.C. București.— Vreau să apreciez că acum, ca niciodată, fundațiile, alte lucrări de constrdcții, se realizează in termen, chiar și mai. devreme, ne spu

ne inginerul-șef al șantierului de montaj. Tudor Andreoiu. Necazul vine din altă parte, de la furnizorii de confecții metalice (coturi. flanșe, fi- tinguri. teuri, reducții, armături), care nu pot să ni le asigure nici la timp și nici în cantitățile . necesare.- O a doua chestiune constă in faptul că furnizorul de utilaje — și cit s-a mai vorbit ! — să trimită șantierului nu utilaje disparate, la intîmplare. ci in ordinea fluxului de montaj, a graficelor de intrare în funcțiune. Iată, de pildă, noi ridicăm acum reactorul de reformare catalitică, dar trebuie să continuăm montajul neapărat la schimbătoarele de afluent (utilaje fabricate de întreprinderea „Grivița roșie"). Ne vor veni oare la timp ?— S-a întreprins ceva pentru asigurarea operativă a furniturilor metalice de ia întreprinderile restante „Dacia" din Ploiești, aceea de utilaj chimic și forjă Rm. Vîlcea. de utilaj chimic Făgăraș, I.M.U.T. Moreni și altele ? — i-am adresat întrebarea directorului tehnic al combinatului.— Chiar aseară — ne-a răspuns — 
am avut o ședință de comandament la care au participat tovarășii Ion Circei. prim-secretar al comitetului județean de partid, Mihai Florescu, ministrul industriei chimice, alte cadre cu munci de răspundere. S-au a- nalizat tocmai rezervele, posibilitățile reale de asigurare a celor necesare unui montaj la cotă maximă.Iată, la sfîrșitul acestor rînduri, și o părere a directorului Sucursalei județene a Băncii de investiții. Constantin Donose, care a primit expres sarcina din partea comitetului județean de partid de a se ocupa de acțiunea „utilaje în stoc la montaj". Lucrările la Teleajen au demarat bine, ne-a spus el. Există o mobilizare puternică de forțe — și aici se remarcă contribuția organizațiilor de partid, a comuniștilor — pentru a se monta o cantitate cit mai mare de Utilaje, a se lucra la parametrii înalți de productivitate, pentru respectarea termenelor din grafice. Totuși; rezervele nu sînt epuizate. Gîndesc, după o prealabilă consultare cu maiștri, cu ingineri de pe șantier, că tonajul de utilaje montate pînă la sfîrșitul anului poate depăși prevederile din graficele existente.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

CALENDARUL PRODUCȚIEI FIZICE LA SFÎRȘIT DE AN

MINISTERUL DE RESORT ASIGURĂ :

„S-au luat măsuri pentru lichidarea 
neajunsurilor la „Progresul '-Brăila"In ziarul „Scînteia" din 18 noiembrie a.c., la rubrica noastră .,Galen? darul producției fizice la sfirșit de an", am examinat unele neajunsuri existente in fabricația de excavatoare, care au cu'minat cu nerea’izarea planului la producția fizică de către întreprinderea ..Progresul" din Brăila. Pentru lichidarea deficiențelor semnalate — se sublinia in articol — este necesară intervenția imediată a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Recent, am primit la redacție, din part ■ varășului ION IOSEUDE, adjunct al ministrului construcțiilor mașini, un răspuns in care se arată, printre altele : lode„Conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini a analizat articolul publicat in ziarul ..Scînteia" din 18 noiembrie 1977 privind restanțele înregistrate de intre- prinderea „Progresul" Brăila în fabricația de excavatoare.Situația existentă semnalată în a- cest articol corespunde realității. întreprinderea „Progresul" Brăila, deși și-a indeplințt pe primele 10 luni ale anului curent principalii indicatori valorici ai planului, totuși, la unele sortimente fizice — așa cum este cazul excavatoarelor — se prezintă cu restanțe. Principalele cauze ale nerealizării ritmice, conform planului, a producției de excavatoare sint atit neonorarea in termen a unor obligații asumate prin contract de către unitățile colaboratoare, cît și unele deficiențe interne în organi- zarea și urmărirea producției.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Centralele industriale.de resort au luat, in întreprinderile furnizoare de piese și subansamble de excâvătoafe, o serie de măsuri pentru îmbunătățirea tehnologiilor de

în-fabricație, eliminarea unor locuri ... guste in producție, asigurarea bazei materiale necesare. In prezent, sint create condiții ca întreprinderea să-și realizeze ritmic planul de excavatoare și să recupereze in mod eșalonat
După publicarea articolului

despre restanțele
producției de excavatoare

încheiate cu

NOI ATELIERE 
PRESTATOARE 

DE SERVICII 
LA SATENumai în acest an în comuna Verești, localitate care in actualul cincinal va deveni o- raș, prin grija cooperației de consum au fost înființate 5 noi ateliere prestatoare de servicii — reparații de croitorie, reparații radio-TV, reparații de locuințe și de tricotaje.Ca urmare a preocupărilor Uniunii județene a cooperativelor de consum și a unităților comunale, activitatea în acest important sector al serviciilor către populație a cunoscut o importantă dezvoltare și diversificare și în alte localități ale județului Suceava, cum ar fi Breaza, Dărmănești, Horod- niceni, Iacobeni și Ipotești. Față de anul trecut, în satele județului numărul unităților de prestări servicii a crescut cu 100, iar al meseriașilor cu aproape 200. Și încă un fapt notabil. în raport cu aceeași perioadă a anului anterior în cele 10 luni din 1977 volumul prestărilor de servicii la sate a sporit cu mai bine de 2 milioane lei. (Gheorghe Parascân).

Sig:

Si:

(Urmare din pag. I)de partid și de stat controlate îndeplinesc hotărîrile de partid și’ legile statului, răspunderea cu care se acționează în acest scop. Controlul nu se reduce însă numai la constatarea stărilor de fapt existente, la depistarea și consemnarea lipsurilor, ci urmărește, in același timp, să acorde un sprijin concret, chiar pe parcursul exercitării controlului pentru înlăturarea grabnică a neajunsurilor constatate. în felul acesta, se respectă o cerință fundamentală a muncii de "partid — anume aceea ca controlul și îndrumarea să formeze două laturi inseparabile.Iată, în comuna Berzovia, chiar in timpul controlului și cu sprijinul membrilor colectivului acestuia s-au modernizat rețeaua comercială locală, piața, s-au intensificat lucrările pentru terminarea clubului tineretului. De menționat că în toate comunele unde au avut loc asemenea controale complexe, membrii colectivelor respective au participat nemijlocit la organizarea unor manifestări politico-educative, au făcut expuneri, au inițiat diferite acțiuni model. Atunci cînd s-au ivit diferite aspecte care au depășit posibilitățile colectivului de control a fost luată în mod operativ legătura cu organele competente județene, reprezentanți ai acestora fiind chemați la fața locului, spre a clarifica și rezolva prompt problemele respective. La Domașnea, controlul complex a sprijinit consiliul popular pentru a procura tot ceea ce era necesar realizării unei mari plantații intensive.

/.’■ ■ tiiyi ifa

Un consiliu intercooperatist model evidențiază
căi de organizare superioară a producției agricole
La indicația conducerii partidului, în fiecare județ au fost organizate consilii intercooperatiste model. Scopul lor este de a experimenta și oferi metode și soluții în ce privește organizarea și conducerea activității economice. concentrarea și specializarea producției, sistematizarea teritoriului și dezvoltarea sociai-economică și e- dllitară a localităților, amplasarea o- biectivelor de investiții, dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție existente. O bună experiență în această direcție oferă consiliul fti- tcrcooperatist Sascut. județul Bacău.Principala latură a activității acestui consiliu se referă la concentrarea și specializarea producției agricole vegetale și animaliere, care se înfăptuiește treptat, pe măsura dezvoltării bazei tehnico-materiale, cunoașterii mai aprofundate a condițiilor naturale și stabilirii microzonelor pedoclimatice de pe întregul teritoriu ,și. desigur. în raport cu evoluția sociai-economică a unităților agricole
EFICIENȚA CONTROLULUI, țiunea conjugată a factorilor de trol și a organizațiilor de partid ,... trolate pentru înfăptuirea programdr lui de măsuri stabilit se soldează, de cele mai multe ori, cu rezultate practice, concrete, are efectiv finalitate. Un asemenea rezultat s-a obținpt la Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș. Unul din obiectivele stabilite — cel

Ac- con-' oon-

componente și cu cerințele economiei naționale. în primul rînd, s-a acționat in vederea zonării culturilor și amplasării lor acolo unde întrunesc condiții de maximă favorabilitate pentru a se obține recolte sporite și cu cheltuieli materiale reduse. Pe
zahăr. S-a făcut un maresfeclei de ____________ _______  _ _____ ___pas. înainte și in cte privește repartizarea mai raționala a diferitelor culturi între unități. De exemplu. 150 ha de porumb din cele 700 ha prevăzute inițial in planul cooperativei din Sascut au fost repartizate cooperative-

în unitățile din consiliul intercooperatist 
Sascut — Bacău

baza analizării datelor rezultate din lucrările de bonitare a pămintului în fiecare unitate și fermă agricolă a fost imbunătățită structura culturilor, în acest an. de pildă, 36 la sută din suprafața agricolă a fost destinată porumbului. 30 la sută — griului și orzului, iar 13 la sută — plantelor tehnice, ponderea principală revenind
control și-a încheiat misiunea lăsînd organelor comunale un plan de măsuri care vizau aproape toate domeniile activității ; numai despre stilul de muncă nu se spunea nimic. Dar deficiențele stilului de muncă s-au „răzbunat" și au afectat procesul transpunerii in viață a măsurilor stabilite de către control. Una din măsurile recomandate de colectivul de control viza redresa-

Azi, despre CONTROL
care preciza ca pînă la sfîrșitul anului cel puțin 20 la sută din totalul producției de mobilă să fie realizată din modele noi — este chiar depășit. S-au pregătit toate condițiile in vederea trecerii treptate la producția de serie a mobilei rustice și stil, măsură prevăzută de colectivul de control, s-au intensificat lucrările pentru darea în funcțiune a noii fabrici de mobilă din P.A.L.Sînt însă și cazuri cînd organizațiile de partid nu trec cu toată ho- tărîrea și perseverența la înfăptuirea măsurilor acțiunilor de Păltiniș, de urmărit punct măsurilor stabilite, pentru ca, după aceea, lucrurile să se desfășoare de parcă prin comună nici n-ar fi trecut... controlul.în comuna Forotic, colectivul de

stabilite cu ocazia control. în comuna pildă, un timp s-a cu punct înfăptuirea

rea economică a cooperativelor de producție. Se înțelege, un asemenea obiecțiv nu poate fi realizat într-o lună, două. O astfel de sarcină ar fi trebuit să fie eșalonată in planul comitetului comunal pe etape, prevăzindu-se -măsuri precise, clare pentru fiecare din aceste etape. Dar comitetul comunal de partid a simplificat mult lucrurile, în sensul că și-a întocmit un „plan propriu", care nu este altceva decit... copia planului de măsuri întocmit de colectivul de control.Este absolut necesar ca membrii colectivelor de control să nu se limiteze la întocmirea planurilor de măsuri, ci să stabilească cu factorii locali și modalitățile concrete de transpunere in viață a acestora, formele și metodele de muncă a aplicare ar da cele mai bune ta te.CONTROLUL PE URMELE
căror rezul-CON-

lor Valea Seacă și Păncești ; în schimb, prima unitate a preluat suprafețe echivalente de griu și orz. Este o practică reușită, care asigură amplasarea fiecărei culturi pe zone de favorabilitate, în condițiile în care suprafețele pe ansamblul consiliului rămin nemodificate.Se acționează și in direcția concen-
repre- unor modul măsu-

TROLULUI. O metodă larg practicată, de certă eficiență, o zintă inițierea periodică a controale care să urmărească cum se asigură finalizarearilor stabilite de controalele .anterioare. Se intervine, astfel, pe parcurs fără a se aștepta trecerea timpului (pină cind se depășesc termenele scadente) pentru înfăptuirea unor măsuri.La Berliște, unde o parte din măsurile preconizate fuseseră neglijate, au fost trimiși spre a controla la fața locului situația cîțiva brii colectivului care controlul anterior. Cu oameni care cunoșteau situația și care au reluat controlul fără a se mai „iniția" în prealabil asupra stărilor de lucruri. Sînt și cazuri cînd se impune ca acțiunea de control să revină de mai multe ori la aceeași unitate pină cînd obiectivul final este înfăptuit integral. La laminorul degrosisor de la Combinatul siderurgic Reșița — cel mai important obiectiv de investiții din județ în actualul cincinal — se acumulase considerabile rămîneri în urmă. Controlul efectuat la începutul anului, evidențiind serioase neajunsuri in activitatea constructorului, a stabilit măsuri concrete, revenind apoi de cîteva ori pină cînd situația s-a îndreptat.în final, o concluzie se impune: pentru transpunerea in viață a măsurilor stabilite în urma controalelor se cere acționat permanent, cu consecventă și răspundere, aceasta fiind una din condițiile hotărîtoare în vederea sporirii eficienței fiecărei acțiuni de control.

dintre mem- au efectuat alte cuvinte, cel mai bine

trării și specializării producției zootehnice. în unitățile agricole de pe raza consiliului Sascut se cresc 17 000 de bovine, revenind mai mult de 150 capete la suta de hectare — densitate superioară altor zone. Merită subliniat modul în care s-a acționat pentru a se ajunge la acest rezultat. Ing. Chira Gheonea, director adjunct al direcției agricole, sublinia însemnătatea întocmirii programelor pe termen lung pentru dezvoltarea zootehniei, pe baza consultării cadrelor de conducere și a specialiștilor din unități. Studiile întocmite cu sprijinul organelor agricole județene au in vedere corelarea și concentrarea eforturilor tuturor unităților agricole de stat și cooperatiste situate pe raza consiliului spre a se asigura amplasarea judicioasă și dimensionarea optimă a investițiilor. In amplasarea complexelor de îngrășare a bovinelor și a fermelor de creștere a vacilor se ține seama de necesitatea utilizării- integrale și eficiente a tuturor resurselor de furaje și, îndeosebi. a tăițeilor de sfeclă și produselor secundare ale culturilor agricole. De aceea. îngrășarea taurinelor se face în complexele și fermele din Sascut și împrejurimi, iar creșterea vacilor in toate celelalte cooperative agricole. în cadrul complexului in- lercooperatist din Sascut se rulează anual 9 000 taurine, iar în cooperativele agricole Sascut-Sat. Sascut-Tirg și Păncești se îngrașă incă 2 200 taurine. în patru cooperative agricole — Urechești, Orbeni, Coțofănești și Valea Seacă — se cresc vaci de lapte. De asemenea, toate cele 7 cooperative agricole din componența consiliului au oi.Desigur, concentrarea și rea producției vegetale și favorizează generalizarea lor moderne, influențează velul producției și productivității muncii, al eficienței economice. Ca urmare, in acest an. în unitățile care tac parte din consiliul intercoopera- tist Sascut au fost obținute producții mari. Producția globală agricolă s-a mărit în 1977 față de anul trecut cu peste 21 milioane de lei, iar pină in 1980 urmează să crească cu încă 20 milioane lei. Se remarcă, în mod deosebit creșterea cantităților de carne de de în înlapte, lină, precum și recoltele de cereale, plante tehnice, struguri etc.Un început bun, care trebuie continuat pentru a se obține o eficiență economică tot mai. ridicată in toate cooperativele agricole,din cadrul consiliului intercooperatist.

specializa- zootehnice tehnologii- pozitiv ni-

bovine livrată la fondul de stat — la 2 308 tone in 1976, la 2 958 tone acest an și la 3 855 tone în 1980. același ritm cresc producțiile de

C. BORDEIANU

restanțele Ia contractele beneficiarii.Aprecierea făcută de de la întreprinderea ,,___ „______Brăila, referitoare la faptul că plănui producției de excavatoare pe anul 1977 nu a fost corelat cu capacitățile de producție existente, nu corespunde realității, deoarece unitatea brăilOanâ și-a însușit sarcinile de plan pe linul in curs.în ce privește dezvoltarea în continuare a capacității de producție s-au făcut simțite unele neajunsuri in legătură cu finalizarea secției de fabricație a excavatoarelor hidraulice mari cu cupă de 2,5/3,2 mc. în afara unor întârzieri in execuția lucrărilor de construcții și instalații, aflate in prezent in stadiul de finalizare, au

unele cadre„Progresul"

apărut dificultăți in asigurarea unor mașini și utilaje de performantă, in această situație, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a luat măsuri de transferare la „Progresul" Brăila a unor utilaje destinate altor obiective de investiții ale ministerului și de alocare a unor fonduri pentru import. Prin aceste acțiuni, precum ■și prin unele măsuri stabilite in cadrul întreprinderii referitoare la execuția unor dispozitive suplimentare și realizarea unor operații prin alte tehnologii decit cele inițial preconizate se va asigura întreaga capacitate de producție necesară pentru realizarea excavatoarelor mari.Referitor la critica făcută in articolul publicat privind aducerea cu in- tirziere a unor importuri pentru excavatoare, trebuie arătat că aceasta se datorește, in primul rind. neasimi- lării in fabricația întreprinderii brăi- lene, incă din anul 1975, a distribuitoarelor hidraulice necesare. Aceste intirzieri care au multiple cauze, atit interne ale întreprinderii, cit și din relațiile în cooperare cu alte unități industriale și institute de cercetare și proiectare, au obligat ministerul să recurgă la import. Pentru anul 1978, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și centrala industrială de resort a asigurat toate capacitățile necesare, asistența tehnică, precum și introducerea unor tehnologii noi care să permită producția in serie a distribuitoarelor hidraulice, redu- . cerea importurilor respective și atingerea nivelurilor de integrare a fa- bricației. prevăzute prin plan.în încheiere, precizăm că in situația in care, deși planul de excavatoare va fi îndeplinit și depășit pe trimestrul IV 1977, vor rămîne totuși unii beneficiari cu contracte neonorate, excavatoarele restante vor fi livrate cu prioritate in primul trimestru al anului 1978. fără a afecta cu nimic sarcinile de plan pe trimestrul respectiv".
CONTRASTE

Chiar dacă Neptun nu înțeapă cu tridentul.O întrebare pe a- dresa conducerilor în- treprinderii de motoare electrice București și „Electropre- ciziei" din Săcele : de ce sînt repetente ritmicitate ? La micitatea livrării toarelor electrice tre „Neptun" din Cim- pina ? Negru pe alb, iată ce arată scriptele, I.M.E. București a expediat pe 29 și 30 septembrie 73 motoare unității cîmpinene, în contul contractelor pe... septembrie. Ca atare, „Neptun" nu și-a mai îndeplinit integral planul la tro- lii. Procedînd în mod asemănător, întreprin-

dorea din Săcele, pină la 25 septembrie, livrat.
la... rlt- mo- că-

PeStimați cititori, lu- ați tocul și agenda pentru a nota o adresă care s-ar putea să vă fie foarte utilă, A- ceasta, in cazul in care veți face o excursie prin părțile Moldovei. Iată și adresa : județul — Vrancea, localitatea — Focșani. Combinatul de prelucrare a lemnului.Ce se poate vizita la C.P.L. — Focșani? Deocamdată, doar secțiile sale de fabricație. Dar nu este exclus ca, în curind. aici, la combinatul foc.șă- nean să se ridice un... monument-caricatură.Va fi unic în felul

a „cu incetinito- rul" motoarele, apoi „asaltul" : 26, 56 pe 29 și motoare pe 30 tembrie. Deci, nou restanțe în zarea planului de către unitatea din Cim- pina. Trăgind linie și adunînd, la 22 noiembrie rămînerea în urmă in asigurarea motoarelor însuma : 556 de la I.M.E. București și 1 538 de la „E- lectroprecizia" din Să- cele. Scrisorile către adjunctul ministrului de resort, ședințele de comandament au avut prea slab efect.

dind18 pe29 de sep- din reali-

Cu... precizia ceasului care rămîne în urmă 25 de zile din 30. furnizorii amintiți fac greutăți prinderii cu zeului mărilor, rind flagrant contractelor mice. Pînă cînd și pe a cui „Neptun" ri-are să se răzbune, pe pămînt, la pina, și nu in mării. Nu le e celor care încalcă prevederi de lege că chiar dacă Neptun nu-i va înțepa cu tridentul s-ar putea să... intre la .apă ?
loc de monumentlui și, tocmai de a- ceea. ne-am și grăbit să vă dăm adresa, pină nu ne-o ia O.N.T.-ul înainte. Cum va arăta și din ce va fi confecționat acest monument ? încă nu se știe, există mari dispute. Unii sint de părere că ar trebui să fie realizat din cantitățile mari de materii prime și materiale aduse în combinat fără ca să fie necesare în procesul de producție și care, de peste un an. stau degeaba .— ba, pardon, nu degeaba, ci imohi-. lizînd importante fonduri bănești, încărcînd nejustificat costurile

„Mersi pentru titlul de

intre- n urnele igno- litera econo-răspundere ? cum că e Cim- apele teamă

de producție. Alții susțin ca monumentul-ca- ricatură struit din buturi în un sfert de lei.Mai altă nu i nici Pentru că, în an. ni s-a spus, cheltuielile de producție sint și așa cu mult mai mari decit prevederile de plan. De a- cord cu această ultimă propunere : poate că e mai economic — în loc de monument, o notă la rubrica „Contraste".

să fie con- diferitele re- va'oare de de milioni există și o propunere : să se construiască uh monument, acest

de
preferăm retrogradareaDacă s-ar organiza la Tulcea un — nedorit ! — risipei, -*■ de — al s-ar situa, indu-se, mercială, pășit repartiția consumul de energie electrică cu 350 la sută ; întreprinderile de legume și fructe, cu 164 la sută; de pescuit oceanic — cu 92,5 la șută, de gospodărire comunală și lo- cativă — cu 15,4 la sută, de Industrializare a peștelui — cu 11,7 la

campionat al pe podiumul neinvidiat. ! „fruntașilor" înghesu- direcția co- care a de- la

sută, cooperativa meșteșugărească „Prestarea" — cu 28.9 la sută etc. Cum au reușit aceste — reprobabile ! — performanțe ? Prin metode relativ comune : mersul in gol sau nefolosirea la întreaga capacitate a utilajelor, persistența unor defecțiuni tehnioe care determină scurgeri de apă, aer, abur, utilizarea unor electromotoare supradimensionate, menținerea iluminatului electric în plină zi etc. într-o situație controversată se află combinatul metal ur-

campioni,

con- totgic, unitate care sumă intr-o lună atîta energie electrică cit utiliza Dobrogea intr-un an — și unde conducerea combinatului, cit și a secției de distribuție din Tul- cea a I.R.E. Constanța afirmă că ar exista un dezacord între consumul normat și repartiție, necesar să 1'ie -corectat la nivelul ministerelor de resort.în orice caz, „campionii" la risipă nu se simt bine pe podium. Credem că ar prefera ...retrogradarea.

industriale.de


SClNTEIA —marți 29 noiembrie 1977 PAGINA 3

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCI

T

in pas cu
întreaga țară,

oțelului înalt aliat șl a oțelarilor

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN 

1977

în mersul ei spre viitorIn stema județului Dîmbovița o acvilă cu aripile desfășurate a poposit din falnicu-i zbdr pe turnul Chindiei. Pe jumătatea albastră a scu- 'ului, o căprioară de argint a- mintește splendorile carpatine din balconul de șisturi cristaline al Leaotei, iar pe cealaltă jumătate purpuriul , este dominat de două sonde unite printr-o roată dințată — semnul noii puteri industriale a județului.Meleagurile dîmbovițene au avut din vremuri străvechi o vocație meșteșugărească și industrială, în inima lor, la Tîrgoviște, cea de a treia și cea mai glorioasă capitală a Țării Românești, înflorind in evul de mijloc puternice bresle și perpetuîndu-se o stirpe de constructori din al căror har fără seamăn s-au născut marile valori arhitecturale ale locului. Peste un secol de istorie a petrolului românesc concentra aici, în anii dintre cele două războaie mondiale, jumătate din extracția de țiței a României. Vocația aceasta i-a rămas tînărului județ și a rodnicit înzecit în zestrea pămîntului, dar extraordinarul proces de industrializare armonioasă a tuturor zonelor țării, fenomen de o amploare fără precedent în toată istoria României, a făcut ca întreaga Dimboviță, din vîrful triunghiului înfipt în creierul Carpaților, pînă în cîmpia dintre Argeș și Prahova, să fie cuprinsă în ultimul deceniu într-un vast efort de valorificare a resurselor naturale . și a forței de muncă de care județul dispune.A fost un deceniu de adevărată renaștere. Un deceniu aparținind deopotrivă atît colosalelor investiții materiale, cît și tezaurului de creație tehnică, socială și culturală a dîmbovițenilor. Cineva a rostit la ultimul meu popas în Tîrgoviște cuvintele : „puternicia umană". Cuvinte cu tîlc profund, desemnînd o stare de spirit pe care trebuiau s-o explice. Asta era : puternicia oamenilor în izbindirea propriilor vise, după ce noua organizare ad- ministratiV-teritorială hotărită cu un deceniu în urmă le-a stimulat ambițiile, dindu-le nu numai perspectiva ridicării de sine, ci și instrumentele cesare urmă. tehnico-materiale ne- smulgerii din răminerea in
D imbovița, așa cum o înfățișa imagines ei dinainte de rezoluție. era un județ arhaic, copleșit de un trecut înnobilat in „ruinuri" cîrloviene, eu nostalgia vremilor de apusă, cu o forță latentă in

în privințaUn oraș ca metropolă un strălucit Românești,

glorieadormire, cu toate inechitățile unei orinduiri bazate pe clase antagoniste, cu contraste care îl făceau pe un mare cărturar să exclame : „Aici sîntem la porțile Orientului, unde totul este tratat cu ușurință". Maxima, devenită celebră prin punerea el drept moto la un binecunoscut roman scris de un descendent al plaiurilor dîmbovițene, își avea tîlcul ei, dar, cel puțin pentru aceste păminturi, ea nu corespundea realității decit unui timp in care, așa cum spunea Vlahuță cu amară ironie, „vestita cetate de odinioară își schimbase gloria pe țuica de prune și pe avocați". Căci, mai mult sau mai puțin, cu asta venea străvechea cetate preabla- goslovită de „realizările" burghezo- moșierimii, în fața viitorului : Cu o economie rudimentară, in pofida faptului că Dîmbovița ședea in fruntea județelor țării producției sale de țiței. Tîrgoviște, fost cîndva și cetate de scaun sub șir de domni ai Țării aducea in economia țării din anii treizeci doar... „2 mori sistematice, 1 fabrică de spirt, 1 rafinărie de petrol și 1 fabrică de cărămidă". Se mai adăuga „comerțul de lemne, animale, produse animale și- țuică" 1 Atît. Ar mai fi de adăugat : „Baroul avocaților, Sfatul negustoresc, Societatea funcționarilor publici, Corpul contabililor, Asociația meseriașilor, vreo treisprezece bănci, șase licee, o școală de cintăreți bisericești, o școală de ucenici, un gimnaziu de industrie casnică, șase școli primare șl două grădjnițe de copii". Cindva, sub Matei Basarab, orașul ajunsese Ia . o populație de peste 60 de mii de locuitori, pentru ca, două secole

ce l-au sălășluit au fost oameni cu nestră-

mai tîrziu, numărul locuitorilor lui să scadă la un sfert, înregistrînd la 1 iulie 1937, adică acum 40 de ani, 15 401 suflete.Ce s-a întîmplat cu un oraș ca Tîrgoviște și cu un județ ca Dîmbovița în anii socialismului este grăitor pentru întreaga țară, așa cum, ceea ce i-a fost și îi este caracteristic țării în marele ei proces de devenire, de autodepășire, pentru a se smulge din arierarea la care părea condamnată, se răsfrîn- ge asupra fiecărei părți a trupului ei, asupra fiecărei așezări urbane sau rurale, asupra fiecărei colectivități umane. Ce altceva decît cea mai sordidă formă a alienării — întunericul analfabetismului — putea defini mai bine „grija" lumii de altădată, față de cei 46,9 la sută neștiutori de carte cîți consemna Enciclopedia României din 1940 la „Structura organizării României pe ținuturi administrative", aflînd în Dîmbovița, in rîn- dul femeilor 65,4 la sută analfabete ! ? Nu dorința de a demonstra cuiva „cît de rău a fost" pentru a convinge „cît de bine este" ne insuflă comparațiile. Nici vreo nesăbuită pornire de a contesta în bloc tot ceea ce s-a făcut pe aceste meleaguri, după decăderea Tîrgoviștei din statutul ei de capitală și pină aproape de vremurile noastre, nu ne invită la polemică. Pămîntul acesta a aparținut vetrei de țară și cei stirpe aleasă, mutată încredere în viitorul de lumină al țârii spre binele căreia se jertfeau, neîngenuncheați în fața stihiilor ce le bîntuiau adeseori existența. Petroliștii dimbovițeni au ținut alături de cei prahoveni veacul luptelor proletare, și nu de puține ori flacăra ce mocnea in sufletele lor a izbucnit mistuitoare. Alături de legendele acestui pămînt, străvechi și mărețe ca însuși trecutul neamului, s-au înscris legendele noi ale luptei pentru dreptate și omenie, pentru cinste și demnitate. Cind am scris scenariul filmului „Străzile au amintiri", aici, în Tîrgoviște, am căutat cadrul de desfășurare a acțiunii. Ceva din ființa acestui oraș se păstrase din vremuri sortite uitării, dar care nu puteau fi uitate, și cel puțin fizionomia orașului de atunci rămăsese „nealterată". Astăzi, dacă am căuta decorurile naturale pentru. un astfel de film, ele n-ar mai putea fi găsite la Tîrgoviște.In schimb, a apărut fastuosul decor al unei metropole noi apar- ținînd unui timp al „puterniciei umane". Nu dintr-o dată, nu prin- tr-o lovitură de baghetă magică, nu fără greutăți și renunțări.Cu cițiva ani în urmă, un frate de breaslă poposit aici abia prindea să se ridice din smîrcurilor platforma industrială a Tîrgoviștei, a închinat un fel de poem patetic noroaielor de pe șantierele noastre. Erau noroaie grele, lacome, neadormite, înghițind șenilele tractoarelor, sugînd cizmele din picioarele oamenilor, asaltind barăcile precare, virindu-se reci și lipicioase sub hainele scorțoase de tina uscată pe ele. N-am auzit înjurături mai cutremurătoare ca acelea rostite la adresa noroaielor pe care cei ce frămintau păraintul întru plămădirea unei lumi noi trebuiau să le suporte.Platforma industrială a Tîrgoviștei, născută din acele noroaie dispărute acum sub benzile de asfalt, se înălța insă nu numai din beton și oțel, "nu numai din investiții și dintr-un gigantic efort material, cît. deopotrivă, din ceea ce are Dîmbovița mai demn și mai înălțător : platforma umană a unei generații de ambiționați constructori? de neîntrecuți ziditori, de meșteri făurari de țară nouă și de oameni noi. Oare cei ce ridicau pe Umerii lor, adeseori vlăguiți, storși de oboseală, acest colos întrezăreau sfîrșitul ? De bună seamă, din moment ce în imensa lor majoritate sînt încă aici, oțelari, constructori de strunguri și de utilaje petroliere, făurari de surse de lumină. Oțel nobil, înalt aliat, oțel din cel mai pur, atît de necesar industriei constructoare de industrii, și oameni ai oțelului veniți aici din celelalte mari cetăți siderurgice ale țării, de la Reșița, Hunedoara și Galați pentru a da străvechii cetăți de 

con- unde clisa

scaun o nouă demnitate. Aceea de puternică metropolă industrială răsărită acolo unde o cereau brațele de muncă, hărnicia și talentul oamenilor, aproape de marile industrii consumatoare de oțetOțeluri speciale, oțeluri inoxidabile și surse de lumină din marea uzină „Romlux" unde lucrează peste 2 000 de femei și tinere fete, soțiile și fiicele oțelarilor și petroliștilor dimbovițeni, dînd țării zilnic peste un sfert de milion de becuri convenționale de cîte 1200 lumini. Oțeluri, surse de lumină și strunguri automate produse de cea de-a treia mare unitate de pe platforma industrială tîrgovlșteană cu marca depusă și recunoscută în numeroase țări ale lumii sub numele de „SARO". La toate acestea se adaugă „tradiționala" industrie tîrgovișteană producătoare de utilaj petrolier, tot o creație a anilor
Fișe pentru un bilanț în intîmpinarea

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
• în 20 de zile - cît în anul 1938 • într-un singur cincinal 
producția industrială globală a județului Dîmbovița a crescut de 
2,5 ori • Oțeluri înalt aliate, utilaj petrolier, strunguri auto
mate, surse de lumină - făurite la Tîrgoviște • Produsele dîm
bovițene sînt exportate în peste 50 de țări ale lumii • Se 
dezvoltă armonios toate localitățile județului 9 în cincinalul 
actual județul se va îmbogăți cu: 16000 noi apartamente, 3400 
locuri în căminele de nefamiliști, 10000 locuri în grădinițe și creșe

socialismului, dar datînd din prima etapă de industrializare a țării.„Toate ale noastre 1“ — îmi spunea cu legitimă mîndrie inginerul Alexandru Produchin de la „Rom- cîteva uzine,lux", abia instalat de luni la conducerea acestei ______,după ce ani și ani muncise la cea mai veche fabrică de becuri din țară, cea de la Fieni. Ale noastre, numai că trebuia să trecem, hotărit și repede de Ia „subposibilități" la măsura reală a capacităților noastre. Pentru cei de la „RomluX" cuvintele acestea își au tîlcul lor. Ele implică infrîngerea scepticismului față de rapiditatea depășirii „subposibilităților" motivate „obiectiv", convingerea unui întreg colectiv că se poate și altfel, printr-o reală autoexigență, ceea ce a făcut ca, în scurt timp, producția de surse de lumină să-și atingă parametri superiori, iar marca „Romlux" să scinteieze in 16 țări, dintre care unele, cu veche tradiție în materie.

producția globală a județului a două ori și jumătate. Și continuă : în cincinalul ritmul mediu anual producției industriale de în la de

e spune, și pe drept cuvînt se spune, că, în ultimii ani, județul Dîmbovița a cunoscut o dezvoltare „explozivă". Cifrele vin să ateste din plin a- ceastă realitate : întreaga producție a Dîmboviței din anul 1938 se realizează în mai puțin de 20 de zile ale anului 1977. Optsprezece Dîmbovițe de atunci — și să nu uităm că județul era pe primul loc în producția de țiței — într-o Dimboviță de acum. „Explozia" este edificatoare. Numai între 1969 și 1975 — anii ridicării platformei industriale tirgoviștene — industrială crescut de „explozia" 1976—1980 creștere a economia județului este de 14,3 sută, superior nivelului mediu dezvoltare pe întreaga economie a țării. La sfirșitul cincinalului actual Dîmbovița, care cu un deceniu in urmă se afla departe de „plafonul" unei producții globale de zece miliarde lei, va produce anual bunuri in valoare de peste 23 miliarde, oamenii muncii din industria Dîmboviței angajîndu-se ca, pînă in 1980. să realizeze suplimentar o producție globală în valoare de 3 miliarde, obținută îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii. Astăzi,

O nouâ metropolă a apărut în ultimul deceniu pe vatra vechii metropole istorice a Țârii Românești: metropola 
tîrgovișteniprodusele dîmbovițene sînt exportate în peste 50 de țări ale lumii. Se exportă utilaj petrolier, armături industriale din oțel, lămpi electrice, frigidere cu compresor, strunguri automate, lemn, țesături și produse de artizanat. Jumătate din întreaga producție industrială a județului este asigurată de unitățile industriale constructoare de mașini, iar 15 la sută din cele metalurgice, ponderea cea mai importantă deți- nînd-o ramurile de virf ale economiei, purtătoare de progres tehnic. Este elocvent faptul că în 1978 producția destinată exportului — producție de elită — va înregistra un spor de 31,5 la sută față de 1977.în spatele acestor cifre nu decit oamenii muncii.harul și truda lor. Oameni de înaltă calificare,unor meserii necunoscute pînă nu de mult pe meleagurile dîmbovițene. Dinamica numărului de personal muncitor la 1 000 de locuitori evidențiază o creștere de la 203 in 1970, la 287 în 1975, urmînd ca la 

sîntInteligența,stăpîni ai tainelor

sfîrșitul actualului cincinal Dîmbovița să înregistreze peste 300 la mia de locuitori.Unde este Tîrgoviștea pensionarilor de altădată ? Unde s-au dus imaginile patriarhale ale unor dezolante tîrguri, cum erau Titu, Găești, Pucioasa, Fieni sau» Ră- cari, care nu „trăiau" cu adevărat decît două-trei zile pe an cind se țineau bilciurile ? Toate aceste noi urbe, împreună cu Morenii, sînt astăzi orașe deținătoare ale însemnelor de civilizație nouă, orașe cu propria lor industrie, cu propria lor ființă, cu propria lor ambiție de devenire.Un specialist în construcții, Nico- lae Alexe, îmi vorbea despre noile orașe ale Dîmboviței ca despre niște „zone de așezare", de fixare a oamenildr, din asta decurgînd ambiția lor născută de sentimentul că pentru ai.Jlor luptă și trudesc, și că nu mai sînt „cu traista-n băț", „excedent" de brațe de muncă aflați mereu în „navetă". Iar pentru a- ceastă „fixare" numai în cincinalul 1971—1975 s-au construit în Dîmbovița 10 221 apartamente, cărora li s-au adăugat, în perioada care a trecut pînă acum din actualul cincinal, alte 3 800. între 1976 și 1980 se vor construi 16 000 noi apartamente, 832 săli de clasă, 3 400 locuri în căminele de nefamiliști, aproape 10 000 locuri în grădinițe și creșe — pe lîngă cele 4 800 date în folosință celor mai mici dimbovițeni in cicinalul trecut. Volumul investițiilor destinate dezvoltării economico-sociale a județului Dîmbovița în actualul cincinal va fi egal cu volumul total al celor două cincinale anterioare, aproape două treimi din acestea fiind repartizate dezvoltării în continuare a industriei.Cît de actuale mi se par în a- cest proces al reașezării oamenilor în străvechile lor vetre ridicate la rangul civilizației contemporane cuvintele lui Mircea cel Bâtrin adresate cindva tîrgoviștenilor : „Și- vă chem — glăsuia el — ca vrednici începători de țară în ceas de statornicie..." Statornicia — aceasta este noua stare de spirit a dîmbovițenilor care își află aici, și nu aiurea, pe meleagurile lor de baștină, și nu în cele patru zări, adevăratul lor rost și rațiunea reînrădăci- nării.Dimbovițenii sînt în jur de o jumătate de milion astăzi, ocupind 

locttl patru pe țară în privința densității populației pe km pătrat, după București, Galați, Iași și Prahova. Deosebit de semnificativă a- pare, după cum ne demonstra sta- tisticianul C. Albu, redresarea natalității la scara tînărului județ imediat după 1967, odată cu sporul de confort și civilizație adus pe meleagurile dîmbovițene de prefacerile economico-sociale petrecute aici în ultimul deceniu. Se remarcă un echilibru demografic între generații, 62,5 la sută din întreaga populație a județului avînd pînă in 40 de ani, iar 40 la sută consti- tuind-o tinerii pînă în 25 de ani. Și pentru că sîntem în fața . unor imagini statistice deosebit de grăitoare pentru dinamica locului, cred că nu este lipsit de interes a nota că, cu 2 Ia sută din populația țării, cu 1,5 la sută din suprafața agricolă, cu 2.1 la sută din forța de muncă încadrată în producție, cu 3,4 la sută din totalul investițiilor actuale, Dîmbovița dă 2 la sută din producția globală industrială a României și 1,8 la sută din ■

producția atît tul din era centul acesta s-a redus la 35, ur- mînd ca în 1980 să se fixeze la 27—28 la sută. Industria care în 1965 dădea de lucru la 35 la sută din numărul total al dîmbovițeni- lor, ocupă azi 44 la sută, urmînd ca în 1980 să cuprindă jumătate din întreaga forță de muncă a județului, restul concentrîndu-se in servicii și agricultură. Clasa muncitoare a crescut numericește, tre- cînd prin schimbări calitative esențiale. Au apărut ocupații și meserii noi, care necesită o pregătire tehnică superioară. Și intelectualitatea dîmbovițeană a crescut sensibil numericește, concentrînd mii de ingineri, cadre didactice, doctori, cercetători, activiști în cultură și artă. Țărănimea s-a constituit injr-o clasă nouă, omogenă, eu un mai ridicat, Dîm-

agricolă globală. Tot de semnificativ apare fap- că, dacă în 1965 62 la sutăpopulația de atunci a județului ocupată în agricultură, azi pro- ■ 

ințr-o clasă nouă nivel cultural tot bovița rurală, ca toate județele țării, traversînd acum un amplu proces de modernizare și sistematizare a localităților rurale. Toate acestea demonstrează că forța unei economii dinamice și prospere bazate pe industrializarea socialistă, pe dezvoltarea intensivă a agriculturii și pe modernizarea celorlalte ramuri, duce la transformările radicale ce se petrec pe meleagurile dîmbovițene, acolo unde deceniul este rodnic cît veacul și unde creșterea este primul cuvînt la ordinea zilei. Modernizarea structurii economice a impus utilizarea rațională a forței de muncă existente, distribuirea și redistribuirea potențialului uman pe sfere și ramuri de activitate, totul în interesul primordial al oamenilor, al ce afirmă cu mîndrie că ei proprietarii, producătorii și beneficiarii mijloacelor de producție și ai roadelor muncii le aparține !
celor sintlor, și că totul

D aparțin nemul- sine, ambiția saltul de la la reala lor „puternicie
eocamdată le țumirea de lutodepășirii, .subposibilități" capacitate de umană". Ambiția ca realizările dîmbovițenilor să fie pe de-a-ntre- gul pe măsura potențialului uman și material de care județul dispu

ne, pentru a da țării mai mult țiței, mai mult oțel, mai mult utilaj petrolier, bare și blocuri forjate, tablă și benzi laminate la rece, armături industriale, utilaj tehnologic, lămpi electrice cu incandescență și fluorescente, materiale de construcții și blocuri ceramice. Căci asta știu ei să dea in afara pîinii ogoarelor, a laptelui, a cărnii, a merelor de Voinești, a iemnului și a țuicii. Iar gama de produse de înaltă tehnicitate demonstrează prin însuși nomenclatorul ei amploarea și profunzimea transformărilor aduse de ultimul deceniu pe minunatul pămînt al Dîmboviței. Sint produse de mare complexitate cu parametri tehnico-funcționali superiori și Imaginea lor se va întregi cu asimilarea in fabricație a noi și noi mărci de oțeluri superioare, cu fabricarea unor noi tipuri de strunguri automate de mari dimensiuni, a unor instalații complexe pentru forajul sondelor, a noi utilaje tehnologice și aparataj electric. Aparent, înșirarea acestor obiective într-un reportaj de ziar care exclude intenționat metafora „poetică", poate face scriitura reporterului „aridă". Am discutat însă pe îndelete cu dimbovițenii și ei îndrăgesc o singură metaforă: realitatea ambițiilor lor, setea de a da mai mult și mai bine, de a munci mai cu spor pentru binele țării și al lor, al familiilor lor, al copiilor pe care ii cresc și cărora țin să le lase o moștenire aleasă. Desigur, la Tîrgoviște se poate cînta rugina toamnei din castanii de pe bulevardul Castanilor, se poate vorbi despre „orașul crizantemelor" (pe care nu prea le-am văzut), despre „avîntul" noilor blocuri de locuințe, despre reconstruirea Curții Domnești, despre apărarea comorilor arhitecturale din vechea urbe, despre ambiția edililor de a face din orașul lor o adevărată metropolă fără seamăn în frumuseți și fără pereche in virtuți cetățenești. Despre toate acestea se poate vorbi și încă despre multe altele, dar ceasul aparține autoexi- genței, al acelei revoluționare „nemulțumiri de sine" care exclude automulțumirea, autoliniștirea, a- nulînd sentimentul „reconfortant" că, pasămite, „noi atîta am făcut, să mai facă și alții..."Aici, pe pămîntul scăldatIalomița și Dîmbovița, întotdeauna a existat un „va fi !“ care a devenit „este !“. Dar mereu va rămine un „va fi !“. Prezentul impune o axare a tuturor activităților productive pe creșterea calității. A- ceasta implică depistarea și valorificarea tuturor capacităților de producție prin investigarea posibilităților reale de care dispune fiecare utilaj, fiecare mașină pentru atingerea randamentului maxim. Faptul că se depune încă multă muncă fizică și se cheltuiește încă excesiv energie electrică impune introducerea mai rapidă a tehnicii și tehnologiei moderne, reducerea cheltuielilor materiale pe toate planurile, de la kilogramul de metal pînă la ansamblul platformei industriale.„Omul trebuie să știe tot în legătură cu el și cu țara" — îmi spunea un tîrgoviștean aflat in poziția de a cunoaște cel mai bine devenirea din ultimul deceniu și perspectivele județului Dîmbovița. „Creșterea productivității muncii, bunăoară, pe care ne bizuim pentru obținerea depășirilor noastre de plan, depinde de asistența tehnică in toate cele 24 de ore ale fluxului continuu. Ea impune un adevărat „foc continuu" politic, prezența activiștilor de partid în toate cele trei schimburi, stimularea consiliilor oamenilor muncii pentru depistarea tuturor rezervelor, pentru asigurarea, pregătirea și perfecționarea forței de muncă în toate sectoarele. în sensul acesta, la întreprinderea tîrgovișteană de utilaj petrolier s-au selecționat o mie de tineri care au fost repartizați in grupuri de cîte cinci pe lîngă cei mai buni specialiști pentru efectuarea unor demonstrații practice privind însușirea tehnologiilor noi și a metodelor perfecționate de muncă. Organizarea exemplară a activității in fiecare unitate și la fiecare loc de muncă trebuie să ducă la dimensionarea măsurabilă a aportului fiecărui om la efortul general, dind posibilitatea de a se răspunde concret ce a făcut fiecare intr-un spațiu de timp. Numai astfel putem constata „pe viu" cum ajunge imaginea țelului propus la
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fiecare om al muncii și cum se reflectă aceasta în ziua lui de lucru. Oțelarii de pe platformă au reușit ca, prin ordonarea mai severă a muncii și prin folosirea la reala capacitate a utilajelor de care dispun, să ridice încărcătura de oțel a cuptoarelor de la 600 tone la 1 000 tone pe zi. Și nu mi se pare deloc lipsit de importanță faptul că, în fiecare echipă de oțelari, din șapte oameni, trei sau patru sînt tineri, sub 30 de ani. Noi spunem că organizarea științifică a muncii înseamnă „igienizare" profesională. în fond, pe multiplele planuri pe care activăm nu ne propunem altceva decit „igienizarea" vieții oamenilor, ridicarea civilizației lor la rangul confortului și al culturii contemporane. Pentru noi. folosirea rațională a fiecărui petic de pămînt, a fiecărui metru pătrat de spațiu verde din orașe tot „igienizare" se cheamă. Din fiecare om trebuie să scoatem un bun gospodar preocupat de toate treburile care îl privesc în mod direct sau indirect. Avem încă multe de făcut in asigurarea și dezvoltarea aprovizionării și a serviciilor către populație, domeniu în care nu numai „cantitatea" rezolvă cererea, ci îndeosebi calitatea și diversificarea produselor. întreg acest proces se înscrie pentru dimbovițeni în efortul general de creștere a gradului de cultură și civilizație al tuturor cetățenilor, în realizarea dorinței lor manifeste de a face ca Tirgo- viștea și celelalte orașe ale județului, pînă la ultima comună și la ultimul sat, să devină așezări adevăratei „puternicii umane" măsura ambițiilor celor ce au dicat aici o mare industrie și asigurat înflorirea agriculturii".
ale pe ri- aua- unT

îrgoviștea mi s-a părut în ceâstă toamnă de aur oraș al redimensionărilor propriei ființe urbanistice. Ca și la Moreni, la Găești, la Titu, la Pucioasa, la Ră-cari, la Voinești și Potlogi, o singură și contagioasă năzuință a tuturor edililor : a fi ei înșiși. A face din statornicia oamenilor cadrul sentimental, intim al fiecărei așezări în vastul, îndelungatul și deloc ușorul proces al devenirii, al ridicării vieții la un înalt grad de civilizație este un țel ce merită eforturile. Dimbovițenii nu se mai uită la județele vecine, pînă mai ieri mult mai industrializate decît meleagurile lor, cu gîndul că dincolo e mai „ușor" sau mai „plăcut", că „acolo" greul începutului a fost depășit, ci rămîn la ei, zicin- du-și : „aici avem treabă 1“Și au. Din belșug, pentru cel puțin patru-cinci cincinale de acum înainte. în tot ce fac își pun cu gravitate problemele creșterii randamentului, a eficienței, a rentabilității tuturor investițiilor lor morale sau materiale. Pentru anul acesta, au de dat in folosință nu mai puțin de 136 noi obiective, industriale, agricole și sociale, ceea ce cere participarea tuturor, unirea forțelor in izbîndirea năzuințelor comune.Grea de istorie, cetatea de scaun In care, intrind, măria sa oțelul a tras după sine forța economică și spiritul gospodăresc al clasei muncitoare, devine un oraș care iese din tipare, un oraș mindru, cu viitorul divulgat de ambițiosul plan de sistematizare care poate fi privit nu numai în planșele și machetele proiectanților, ci în însăși realitatea sa urbanistică deja edificată. Triplă ipostază a acestui străvechi oraș românesc — fizionomia istorică, forța industrială și configurația edilitară modernă — se vrea în armonie cu marile tezaure ale trecutului și în pas cu mersul întregii țări spre viitor. Iar viitorul a început aici ieri. Cu noroaiele neînchegate ale șantierelor, cu neodihna primilor ambițioși chemați să redimensioneze ființa așezărilor, cu încrederea in biruință, nestrămutată, neabătută, neclintită. O încredere ce a izvorît din marile adevăruri ale revoluției, din cuvîntul comuniștilor care au spus ce-i de făcut, aici și acum, și cei dintîi au pus umărul spre pildă celorlalți și spre contagioasă dorință de mai bine. Aceasta a fost și rămine „puternicia umană" a dimbovițenilor, pe care, înainte de le-o dovedi altora, și-au dovedit-o lor înșile ca pe o chezășie a tăriei și mindriei de sine.
Ioan GRIGORESCU

„Mâria-sa oțelul" a Intrat în cetatea de scaun a Tîrgoviștei completînd peisajul industrial al vechii urbe cu imaginea uneia dintre marile realizârl ale politicii partidului nostru de Industrializare socialistâ a țârii.
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NICOLAE
BĂLCESCU

slujitor neînfricat

si unității naționale
■>:>

un veac și unprea timpuria lui. moarte, apare, incă și mai clar, conștiință a revoluției,
sfert de și tragi- NicolaeBălcescu ca o un simbol al dragostei de popor, de patrie, de libertate și progres, un ginditor cu o impresionantă putere de a pătrunde spre adevăr, un român însuflețit de conștiința drepturilor imprescriptibile ale națiunii sale, iubind toate popoarele care luptă pentru progres și slujind, cu jertfa vieții, umanitatea. Și toate acestea deși a trăit doar 33 de ani, in vremi de furtunoase prefaceri.Cei mai de seamă dintre contemporani, ca Ion Ghica. Vasile Alec- sandri, Al. G. Golescu-Negru ori Avram Iancu, au înțeles că Bălcescu a Întruchipat revoluția din 1848 in tot ce a avut ea mai profund și mai democratic ca scop și direcție de desfășurare ; și-au dat seama că ardea ca o flacără pentru „Dreptate— Frăție"; că a nădăjduit, fără limită, in victoria libertății sociale si naționale; că a săvîrșit chiar imposibilul ca să deschidă calea spre u- nitatea st.atală independenta porului aceea, mași, a erou al libertății naționale, un model, un deschizător de drumuri.Revoluția a învățat-o din realitățile social-politice in care s-a născut și a trăit. Dascăli i-au fost Tudor Vladimirescu și Horea. Istoria a invățat-o de la cronicari, de pe cînd era școlar la Sf. Sava, și el însuși a devenit un mare istoric al poporului român intreg. T" și dragostea de popor le-a de la Eftimie Murgu și de liade Rădulescu, de la Jules let și de la mulți ginditori trioți ai veacului său, ca Quinet ori Adam Mickiewicz. ale căror cursuri le-a ascultat la Paris.Realitățile românești le-a cunoscut din viața poporului, din oștire, din asocierea cu cei mai îndrăzneți tineri luptători pentru dreptate socială, libertate și unitate națională, încadrat in oștire, nu s-a mulțumit numai cu meșteșugul armelor, ci a ajutat ostașii să Învețe carte. As- cultind glasul poporului și al veacului, s-a integrat în conspirația condusă de Dimitrie Filipescu, urmărind, împreună cu cei mai luminați dintre contemporani, să îndepărteze regimul boieresc al Regulamentului organic și să ' o republică democratică, stoic, închisoarea: intre a meditat la nimicirea la salvarea libertății.îndată după eliberare, împreună cu Ion Ghica și Constantin Teii, întemeiază, in 1843. societatea revoluționară secretă „Frăția", cu lozinca „Dreptate—Frăție". A fost creierul și sufletul ei, deși nu impli- nise incă 25 de ani. în aplicarea planurilor revoluționare s-a angajat cu tot devotamentul și elanul pentru cauză. A știut să nu cedeze în l'ața zbirilor administrației și nu i-a păsat de colții perfizi ai bolii care, încă din închisoare, au început să-i sfișie piămînii: „Eu mi-arn 

inceput viața aruncat in închisoa
re și închisoarea obligă ca 
țea“.A jertfit totul pentru dreptate, progres, libertate, tocit arhive descifrînd în ele, publice, în strai nou, la „Magazin istoric pentru Dacia". adevărată hrană spirituală pentru contemporani. A scris studii de istorie, vădind rolul țărănimii și al oștirii in lupta pentru independența pămin- tuiui românesc și pentru păstrarea ființei naționale. A vrut să facă din istorie un educator național, cun- ^i’ins că „istoria este cea dinții carte

st po- român. De pentru ur- devenit. un dreptății și

ri neamului". Studia și scria despre trecut cu scopul nobil de a pildui și a insufla contemporanilor încredere în viitor. Ca și Eminescu, credea 
că poporul român, cu un trecut 
mare, glorios, are dreptul și dato
ria să spere intr-un viitor cel puțin 
pe aceeași măsură și să lupte pen
tru el. Scria istorie și voia să facă din Mihai Viteazul, voievodul primei uniri românești, un ideal și un simbol al unității și independenței naționale. înnăscutul lui simț de dreptate și libertate îl îndemna să urască tirania și abuzurile boierimii retrograde. în conștiința căreia se oțetiseră ..egoismul, mirșava ambiție și lașitate". Ura, cu neimpăcare, pe toți cei care „căutau a-și întemeia fericirea pe robirea poporului".Prin călătorii și prin corespondență cu contemporanii, a cunoscut realitățile social-politice și culturale din România. încă de pe cînd acest nume era doar un ideal. întreținea corespondentă cu moldoveni ca Vasile Aîecsandri, colabora cu Laurian și Barițiu din Transilvania; era prieten cu frații Hurmu-

125 de ani de la moartea marelui
gînditor și militant revoluționar

Filozofia învățat la He- Miche- și pa- Edgar

instaureze A îndurat, zidurile ei tiraniei și

noble*știință,A sco- ca să le

zachi din Bucovina; la Mînjina, în țara soră Moldova, lingă prietenii Costache Negri, V. Aîecsandri și Elena Negri, privea hora flăcăilor și a fetelor în sprintenă rotire cu pletele-n vînt și 
Mindră. paste va 
cind ii va veni 
lume !“.Aidoma multor ai vremii, în februarie-martie 1848. aflîndu-se la Paris, nu ezită o clipă să urce pe baricade. Clocotind de bucurie, îi scria lui Aîecsandri: „Află că nația cea mare s-a ridicat și că libertatea lumii s-a mintuit. Minunata revoluție, ce te căiesc amarnic că n-ai văzut-o cu ochii, va schimba fața lumii... Regele a fugit. Republica e proclamată de toți".Concepind revoluția, ca si Aiecu Russo, ca pe o „furtună a mîntuirii", s-a aruncat cu patos în viitoarea ei. Printre membrii „Frăției" — Ion Ghica, frații Golescu, C.A. Rosetti, Heliade Rădulescu, D. Bolintinea- nu — Bălcescu s-a afirmat ca un neobosit organizator revoluționar. 
A fost in fruntea alcătuitorilor Pro
clamației de la Izlaz. Stăruie, cu toată energia, să se înscrie „articolul 13", prin care țăranii trebuiau să devină liberi și proprietari. Organizează lupta revoluționară în Prahova și se numără printre mili- tanții pe care poporul ii numește în guvernul provizoriu. în această calitate cere să se dea dovadă de energie revoluționară acolo unde se manifesta șovăială. Cere luptă necurmată împotriva pină la infringerea ei Nu admite nici tranzacții, nici tergiversări, nici compromisuri.în momentele de criză, cînd revoluția primește lovituri grele, Bălcescu se află alături de popor, in care are o nemăsurată încredere*  Și, cu el. salvează, de două ori. guvernul provizoriu. Era convins că „revoluția de la 11 iunie a fost cea mai frumoasă ce s-a întîmplat vreodată la un popor". Și pentru aceri popor a vrut să se realizeze, cu orice preț, împroprietărirea țărănimii, să se creeze revoluției o largă bază populară. A militat, cu energie și pricepere, pentru republică, inițiind o insistentă propagandă de educație republicană a maselor.Mai mult decît oricare om politic
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de la 1848, a conceput revoluția a- celui an ca pe un fenomen general 
românesc: aceeași revoluție pe toa
te meleagurile românești, unitară 
prin program și scopuri, prin căi de 
manifestare și idealuri de împlinit. Și mai mult ca oricare dintre pașoptiști a luptat să unească revoluția română intr-un tot indestructibil : să-i creeze o forță armată capabilă, împreună pu revoluția tuturor popoarelor din estul și centrul Europei, să înfrunte intervenția și să doboare tirania autocraților: sultanul, țarul, împărătul habsburg. Mai mult ca oricare dintre pașoptiști, a înțeles că revoluția se apă
ră cu arma și că pentru triumful 
ei nici un sacrificiu nu-i prea mare. Și n-a cruțat pe nici unul din cei care s-au dovedit șovăielnici ori incapabili de a înarma revoluția, așa după cum n-a precupețit nici o laudă pentru generalul Magheru sau pentru Avram Iancu, care au înțeles că, în revoluție, silnicia se nimicește numai cu forța.Bălcescu a manifestat energia necesară ca să evadeze de sub pază, să scape de temnițele Croației și să cutreiere, aproape sit, Și .ca să mijlocească o colaborare între revoluția română de sub oblăduirea Iui și condusă ssuthi.

un an, neobo- Transilvania pusta ungară
Avram Iancu cea maghiară i de Ko- Nimeni nu va izbuti vreodată să aprecieze, pe măsura lor, inteligența. energia, stăruința, destoinicia, iscusința diplomatică și dragostea pentru libertate. dreptate și progres cheltuite de Bălcescu pentru a-i convinge pe conducătorii revoluției maghiare să semneze „proiectul de pacificație", așa cum doreau, de mult. Avram Iancu și ceilalți revoluționari români din Transilvania, Moldova și Țara Românească sau sașii și maghiarii revoluționari, de la Ludwig Stephan Roth la Gabor Aron. Acolo. în Munții Apuseni. Bălcescu s-a încredințat definitiv că „patriotis

mul poporului este mai puternic de- 
cit orice mare geniu individual. Cind 
măreața idee a reînvierii naționale 
înflăcărează inima 
cind el se hotărăște s-o 
singele său, nici o forță 
nu-l poate învinge".Revoluția, înfrîntă, l-aBălcescu să spere totuși în revoluția viitoare, care trebuia să se desfășoare sub lozinca „Dreptate. Frăție, Unitate". Reacțiunea nu l-a iertat: nu i-a îngăduit să se întoarcă în țară. Nu l-a iertat nici boala. A rătăcit prin Franța și Italia. Clipă de clipă le-a inchinat organizării militanților aflat! în emigrație, întreținerii nădejdii în revoluție, popularizării condițiilor social-politice și istorice ale poporului român. La strălucita lucrare „Românii sub Mihai Viteazul", istorie a celei dinții unități românești, a trudit pină în clipa cind moartea i-a smuls pana din mină. Deși s-a oprit la capitolul XXXIII, cifră care reprezenta și vîrsta Bălcescului, această lucrare de strălucită știință istorică și de mare artă literară, această simfonie neterminată înscrie in conștiința poporului mân ca un testament al ilustrei 
nerații de la 1848.Ne mindrim pe drept cuvînt marile idealuri pentru care au luptat revoluționarii pașoptiști au fost nu numai împlinite, ci și cu mult depășite în anii construcției socialiste, prin lupta eroică a poporului muncitor, sub stindardul Partidului Comunist Român, care a preluat și dus la izbîndă cele mai scumpe năzuințe ale înaintașilor.

poporului și 
apere cu 
din lumeînvățat pe

sero-
câ

Dumitru ALMA$

© „Istoria omenirii nu se 
nfățișează decît ca lupta 

necontenită a dreptului în 
contra tiraniei, a unei clase 
desmoștenite de dreptul 
său în contra uzurpatorilor 
ei, luptă arzătoare fără 
sfîrșit, căci urmează... și se 
va urma pînă nu va mai fi 
umbră de tiranie, pînă cînd 
popoarele n-or fi întregite 
în drepturile lor și egalita- 

n-o domni în lume".

corp

NICOLAE BĂLCESCU

b a a a d ■ b

Aniversarea unui secol de existență
a învățămîntului școlarDuminică dimineața s-au ..........festivitățile prilejuite de anivarsarea unui secol de existență a învățămîn- tului școlar comercial la Craiova. La adunarea festivă, desfășurată în sala teatrului național din localitate, au fost prezenți tovarășii Petre Preoteasa, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și Niculae Iosif, ministru secretar de stat la Ministerul Educației și învățămîntului, foști profesori și absolvenți, cadre didactice și elevi. -Prezentînd istoricul învățămîntului comercial craiovean. prof. Sebastiana Mihai, director al grupului școlar comercial, a subliniat faptul că prima școală publică comercială a fost in-
t

încheiat

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Antologia filmului pentru 
tineret
Românie, patrie mindră. 
patriotice șl revoluționare 
Film documentar : Soarele 
Telex 
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
R.S.F. Iugoslavia. Itinerar macedo
nean
Mult e dulce...
La izvoarele cîntecului
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19,00 Tribuna TV. ÎN ÎNTÎMPINAREA

copii șl

11,00

17,20

17,40
18,05
18,25

Cîntece

și omul

cinema

comercial la Craiovaființată, la Craiova, in anul 1877. De atunci, cursurile învățămîntului comercial craiovean au fost absolvite de aproape 17 000 de elevi. în prezent, actualul grup școlar, care cuprinde un liceu economic administrativ și o școală lă, numără 2 200 elevi și dre pentru șase județe.Cu prilejul sărbătoririi lui, organizației U.T.C. a școlii i s-au inminat Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și Drapelul organizației revoluționare a tineretului din România.într-o atmosferă de vibrant entuziasm, participants la adunarea festivă au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușcscu.

și de drept profesiona- asigură ca-centenaru-

(Agerpres)
CONFERINȚEI NAȚIONALE A

19,20 1001' de seri
19.30 Telejurnal a ÎN ÎNTÎMPINAREA 

CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
ÎN ' ÎNTÎMPINAREA CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
Seară de teatru : „Hora" de Cris
tian Munteanu. Premieră pe țară 
Panoramic opera. Iași
Telejurnal

19,50

20.10

21,40
22,20

PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : Ivanhoe 
(VI)
Viața economică a Capitalei. ÎN 
ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A P.C.R.

20,45 Emisiune de știință. Calculatoarele 
electronice — unelte ale inteligen
ței noastre
Telex
Muzică de cameră
Inscripții pe celuloid. „Păsări șl 
avioane" — film documentar reali
zat de televiziunea japoneză.

19,50

21,15
21.20
21,50

!~FAPTUL~i 
j DIVERS; 
| Un gest | 
. salvator

Directorul întreprinderii agri- 1
• cole de stat Făgăraș, inginer ■ I Viorel Recean, ne istorisește „o I

intimplare triștă, dar cu un I 
sfîrșit fericit" — cum ne asi
gură el. Mecanizatorul Sorin I 
Cunțan a suferit un grav acci- 

Ident de muncă. Pentru salvarea
vieții sale era nevoie de o ma- ■ 
sivă transfuzie de singe și de un I I transplant de piele. Ca un sin- I 
gur om, zeci de muncitori din 
întreprindere s-au prezentat 1

_. imediat la spital, „sufletul" ac- I 
țiunii fiind tinerii Constantin

I Mironeasa și loan Niță. „Odată I 
I cu mulțumirile noastre adresate I 
I medicului Valentin Aburel și ' 

întregului personal sanitar de . 
Ila secția de chirurgie plastică

a Spitalului județean Brașov, j 
pentru strădania și competența 
profesională dovedite in ingri- I I jirea lui Sorin, fie-ne permis |
să aducem, in numele conduce- • 
rii întreprinderii, un cald orna- . 
giu spiritului de dăruire al co- I 
legilor săi de muncă și, in mod | 

(deosebit, celor doi tineri. Ome
nia acestor oameni a salvat via- | 
ța unui om.“

Nu poate fi fericire 
libertate, nu poate fi

9; 11,15;

fara
libertate fără putere, și noi 
românii nu vom putea fi 
puternici pînă cînd nu ne 
vom uni într-unul și același 

politic".

© „Astăzi — este înve
derat pentru tot românul 
cu minte și cu inimă că li
bertatea națiunilor nu 
poate veni de la curțile îm
părătești și din mila împă
raților și a despoților, ci 
numai dintr-o unire strînsă 
între toți românii și dintr-o 
ridicare a tuturor împreună 
și în solidaritate cu toate 
popoarele împilate".

• „Ținta noastră soco
tesc că nu poate fi alta de- 
cît unitatea națională a ro
mânilor. Unitatea mai întîi 
în idei și simțăminte, care 
să aducă apoi cu vremea 
unitatea politică".

(Urmare din pag. I) pro-versităților destinului, prii și colectiv, împotriva obstacolelor care împiedică atingerea adevărului. Orice scriitor este un simbol reprezentativ pentru întreaga umanitate, fiind ancorat adine în realitate. înrădăcinat în humusul ' patriei, concentrînd în prisma poliedrică a artei sale întreaga viată socială. Scriitorul angajat, militant este un creator preocupat de viata poporului său, participant la frămîntările iui. la opera de edificare a noii societăți, care reprezintă forma celor mai înalte aspirații ale maselor largi muncitoare, întruchiparea idealului pentru care au luptat și s-au jertfit generații de înaintași. In același

: CEN- 
16; 18;

« Fair play t CAPITOL — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
VIȚA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,15.
• Perla : EFORIE 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Insula egretelor argintii 
TRAL — 9.15; 11,30; 13,45;
20.
• Mama : PATRIA — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aripioară sau picior :
9; 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20.30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13.30;
16; 18.15; 20,30.
• Floarea de cimp : FAVORIT — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ură : VICTORIA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Noi aventuri cu Tom si Jerrv :
DOINA — 9,30: 11: 12,30; ' —
• Regăsire : DOINA — 
ARTA — 9: 11,15; 13,"7, 
20.
S Al șaptelea continent : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 
10; 18,15: 20,39. MELODIA — 9: 
11.15; 13,30; 16: 18,15: 20,30, GLO
RIA— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20.15.
• Atac împotriva lui Rommel : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14,
• Gala filmului iugoslav : CINE
MA STUDIO — 20.
• Sonată pe malul 
ZEȘTI - 9; 11,15; 
18: 20.15.
• Mark polițistul :
— 9: 11.15; 13.30 ■*
AURORA — 9: 11,15 
18: 20.15, TOMIS 
15,45: 18; 20,15. FLAMURA —
13.30. 15.45; 18: 20.15.
• Lumea animalelor : FLAMURA
- 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
PROGRESUL — 15.30; 19.
• Făgăduiala : BUCEGI — 9;
11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.15.
a Comoara din lacul de argint : 
LIRA — 10 : 12: 16; 18; 20.
• Umbre albe — 9.45. 9 zile din- 
tr-un an — 11,45. Darling —
16.15. Antologie de fl’me 
franceze (ambele serii) — 1 
CINEMATECA.'
• Ținutul uitat de (imn : 
LEȘTi - 9: 11; 13,15; 15,30:

11,15;

SCALA

14; 15,30.
18; 20, 

13,30: 15.45; 13;

lacului : BU-
13,30; 15,45;

: EXCELSIOR
15.45; 18:

13.30;
9; 11.15

20.15, 
15.45; 
13.30:
11,15:

- 14:
vechi 
18.30 :

Gîtl-
17.45:

timp, libertatea creatorului de azi. conștient de destinul măreț al poporului nostru, oferă largi posibilități de a- firmare a talentului, gîndi- rii și acțiunii puse in sluiba

20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Chirurgii : DRUMUL SĂRII - 
16; 18; 20.
• Iarna bobocilor î FERENTARI
- 15,30; 17,45;" 20. FLACARA — 9: 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Surisul mamei : VOLGA — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Danka : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16: 18; 20.
• Program de desene animate —
16, Marele singuratic — 18; 20 :
PACEA.
• Căpitan la 15 ani : — 9; 11; 13. 
Piesă determinată pentru pianina 
mecanică — 15.30; 18; 20 : FLO- 
REASCA.
• Suferințele tînărului Werther : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru : POPULAR — 
16; 19.
• B.D. intră în acțiune : COSMOS 
16: 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița —
19.30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
« Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„Retrospectivă camerală". Trei 
decenii de muzică românească — 
20.
• Opera Română : Opera în con
cert — 19.
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia 
dra“ (sala Schitu 
Undeva, o lumină
• Teatrul Mie . ____________
doamnei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30.
• Teatru! „Nottara"' (sala Ma
gheru) : Adio Charlie — 19.30,
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Războiul vacii 
- 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt — Pufușor și 
Mustăcioară — 10.
n Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani
10, Anotimpurile minzului

camerală".

Sturdza Bulan- 
Măgureanu) : 

— 19,30.
: Profesiunea

17.

ratură vie, tuturor ideilor și faptelor care servesc omului și spațierii cunoașterii sale. El caută să vorbească tuturor oamenilor, iar opera sa are o finali
Creația literară

idealurilor de prosperitate, a ror oamenilor tru înfăptuirea ințifice a partidului, există un scriitor mare afara spațiului și timpului istoric, ci un participant la întreaga evoluție dinamică a umanității. Un liber acordă prin un relief puternic, o colo

progres și luptei tutu- muncii pen- politicii ști- Nu in
scriitor arta sa

tate umanistă. învăt.înd că viața este acțiune continuă și datorie gravă, de împlinit. Subiectul oricărei opere este omul. neabstract, nealegoric, ci concret, a- devărat și real.' cu sentimentele. pasiunile și faptele sale. întrupare a realităților și speranțelor contemporane.Expresie a

profunde, energiei operă de luită de nalitate a creatorului aspiră spre rituală a sa și a celor multi, pe care ii poartă, prin forța magică a verbului. spre lumină și cunoaștere, alienării scriitorul structura e«te un nității umane, consideră că există cea mai dialectică dintre relații. între individualitate și societate. El reprezintă umanismul care iși propune drept finalitate transformarea condiției u- mane, în sensurile libertății spiritului care asigură dezvoltarea armonică a fiecărei monade din lungul lanț al umanității.

„ Locul îngust11 — transportulGergely Franeisc, maistru la Combinatul minier Cluj :în lumina indicațiilor conducerii partidului nostru privind realizarea programului suplimentar de dezvoltare a economiei naționale, colectivul nostru, analfzindu-și posibilitățile reale, apreciază că sarcinile actualului cincinal vor putea fi realizate cu, cel puțin trei luni mai devreme. Astfel, se va reuși să se obțină suplimentar o producție de peste 132 milioane lei. în acest scop, au fost luate măsuri de accelerare a punerii ih funcțiune a unor instalații pentru valorificarea superioară a substanțelor minerale nemetalifete solicitate de economia națională. Printre altele, a fost dată in exploatare instalația de micronizare a bentonitei de valea Chioarului și cea de preparare a nisipurilor și caolinurilor de Aghireș. Se lucrează intens la noua preparație a feidspa- tului de la Căpuș și la cea de la Rebrișoara pentru caolin. precum și la instalația de la Șuncuiuș pentru argile refractare. Este in curs de montare la Aghireș instalația de micronizare a caolinurilor calcinate Ne preocupă, totodată, începerea

exploatării nisipurilor de la Cetea, a cuarțului de la Mănăstireni ete.Toate acestea pun in fața noastră noi plobleme de ridicare calitativă a substanțelor minerale nemetalifere. Recent, pe această temă am avut și o consfătuire cu toti beneficiarii, care și-au spus cuvîntul despre produsele noastre, au făcut sugestii pentru îmbunătățirea calității acestora. Sarcinile sînt mari, dar harnicul nostru colectiv, in frunte cu comuniștii. este hotărît să le indepli-
Veghe permanentă 

avutuluiIon lonescu, operator. Combinatul petrochimic Brazi, județul Prahova :Membrii formației civile de pompieri din cadrul combinatului nostru au obținut in acest an rezultate deosebite. în primul rind. trebuie subliniat faptul că. datorită unei intense activități de prevenire desfășurate în rindul celor ce muncesc pe marea noastră platformă industrială. cit și măsurilor operative luate pentru remedierea defectiuni-

nească. O singură problemă se cere a fi rezolvată cu precădere : transportul produselor noastre mineraliere la beneficiari. Știm că exploetă- rile noastre sint situate intr-o zonă deficitară in vagoane C.F.R. Tocmai de aceea, adresăm Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor rugămintea să aibă în vedere a- ceastă situație și să dirijeze numărul de vagoane goale necesare pentru încărcat. Altfel, se produc inevitabile stagnări în producție sau stocări peste normative, ceea ce alterează eficiența activității noastre, iar beneficiarii noștri nu sînt aprovizionați ritmic cu materia primă necesară lor.
pentru protejarea 

obștesclor constatate cu prilejul controalelor efectuate, nu s-a înregistrat nici un început de incendiu. începind din acest an. comisia tehnică p.c.i. difuzează lunar o foaie volantă prin care se dezvăluie abaterile de la normele de pază contra incendiilor, precum și sancțiunile aplicate, rea- lizîndu-se în acest fel o vie propagandă in scopul cunoașterii reglementărilor legale în vigoare.Membrii formației noastre civile

a voinței intense.artă este puternica și a orice pecet- perso- i care libertatea spi- a sa și a îiIzolarea este care lui apărător al dem-
în turnurile mortală și prin însăși primordială

meditației

de pompieri au reușit în acest an o frumoasă performanță : ei au do- bindit steagul de formație fruntașă în întrecerea patriotică, ocupind locul l pe județ, precum și diploma pentru locul I la concursul profesional desfășurat intre formațiile din unitățile industriale ale municipiului Ploiești.în aceste zile, membrii formației civile de pompieri acordă asistentă de specialitate personalWui din instalațiile in care se desfășoară revizia utilajelor tehnologice, pfectuind. totodată, și diverse lucrări pregătitoare in vederea perioadei de iarnă (schimbarea încărcăturii la materialele de primă intervenție, verificarea și protejarea surselor de apă pentru incendiu împotriva înghețului, deblocarea tuturor căilor de acces etc.).
*• Ca urmare a sugestiilor și propunerilor făcute în articolul „Co- merciantii botoșăneni nu iubesc natura". publicat la rubrica din ziarul nr. 10 912. Comitetul executiv alConsiliului popular al municipiului Botoșani ne-a comunicat că a luatmăsuri urgente de schimbare a profilului localului de alimentație publică existent în parc in cofetărieși bibliotecă.

1 în timp ce se afla Ia pășune cu vitele cooperativei agricole Idin Verbita, județul Dolj, Dumitru Ciocan a descoperit, cu totul întîmplător. un tezaur de obiecte Ide argint. Omul le-a dus imediat la primărie, iar primăria le-a predat Oficiului județean al patrimoniului cultural național. Printre obiectele descope- Irite se numără 10 monede da- tînd din anii 1555-1597. 9 a- plice frumos ornamentate, un inel-sigiliu și un vas de aramă (argintat. De menționat că pe raza comunei Verbița au mai fost găsite și alte mărturii arheologice datînd încă din neolitic. Potrivit aprecierii specia- Iliștilor. noua descoperire prezintă o deosebită importanță istorică și documentară.
| Călătorie 
1 întreruptă
I Printre scrisorile sosite ieri pe 

adresa rubricii noastre se afla 
și una semnată de șeful de tren

I Victor Stancu din București, în 
care ne aduce la cunoștință o 
„pățanie" petrecută în accele
ratul 421 de pe ruta București- 

ISatu Mare. Pe la miezul nopții, 
în timpul unui rond obișnuit 
prin vagoane, a întâlnit o călă
toare cu un sac voluminos. „Ani

I întrebat-o. într-o doară, ce are 
în sac de-l păzește cu atîta 
strășnicie și nu intră în com
partiment — ne povestește șe
ful de tren. Mi-a zis că are

I niște mărunțișuri. Dar cind 
m-arn uitat eu mai bine, am 
văzut că in sac erau două bute
lii de aragaz, pe care călătoa
rea zicea că le duce la. Oradea.

IPărindu-mi suspectă, î-am zis 
că o s-o coste ceva bani, pentru 
că... Dar n-am apucat să ter
min vorba, că mă și pomenesc

I că-mi strecoară în buzunar o 
sută de . lei. Cam puțin, zic eu. 
Și mai îmi dă o sută, numai să 
tac și să uit ce are in sac. Cînd 

jam ajuns în gară la Cluj-Na- 
poca am trezit-o din somn pe 
respectiva călătoare (care n-a- 
vea nici un act la ea) și am

I predat-o cu sac și cu cele două 
sute de lei cu tot la miliție".

Aflăm că respectiva călătoare 
a fost trimisă pe o altă rută.

' La
I kilometru!
| 360+900
IPe drumul national nr. 1. la 

kilometrul 3604-900, un autoca
mion al întreprinderii județene 
de transporturi auto Alba a rămas

Iîn pană de motor. Văzind defec
țiunea. conducătorul auto Nico
lae Gavrilâ a oprit camionul,

I regulamentar, pe partea dreaptă 
a șoselei în clipa in care N. G. 
cobora din cabina autocamionu
lui, a fost izbit violent de un

I autotren care mergea în aceeași 
direcție, dar care se angajase 
intr-o depășire neregulamenta-

Iră, intrucît din sens opus se a- 
propia un alt autocamion. lată 
cum, dintr-o încălcare a unei 
norme de circulație pe drumu- 

Irile publice, un om — Nicolae 
Gavrilâ — și-a pierdut viața. 
Avea numai 23 de ani...

I Bicicleta 
I buclucașă!Pe bulevardul Bucureștii Noi pedala de zor pe bicicleta lui I. Marin, din Mogoșoaia, secto-Irul 8. Cînd s-a oprit din cursă, s-a pomenit cu un individ care a l-a întrebat cum îl cheamă. Au- I zindu-i numele, s-a arătat de o jI bucurie molipsitoare : „Și pe mine tot Marin mă cheamă. Sintem. carevasăzică. tizi. ApăiIdacă sintem așa, e drept ca unul să aibă bicicletă și altul să meargă pe jos ?“ Fără să mai aștepte răspunsul, individul l-aI lovit pe I. Marin, i-a luat bicicleta și alte obiecte pe care le avea și pe-aci ți-e drumul.IDar n-a ajuns prea departe. Mai bine zis. a ajuns în arestul circumscripției 18 miliție. Legi-Itimat, s-a constatat intr-adevăr că-I cheamă tot Marin. Ma- I rin Mihalcea, din str. Nezarcea nr. 36. După dosarul care i se |I întocmește, are toate șansele să nu-și mai revadă „tizul" o bună bucată de vreme de acum ina-Iinte. Măcar de s-ar învăța minte...

Rubricâ realizată deI Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDI

Președintele Republicii IndiaAm aflat cu profundă mih'nire vestea privind inundațiile catastrofale care s-au abătut asupra țării dv. și care au provocat numeroase victime și mari pierderi de bunuri materiale.în numele poporului român și al meu personal. Vă exprim dumneavoastră, poporului indian și familiilor indoliate profunda noastră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii ArgentinieneAm aflat cu întristare de pierderile de vieți omenești și importantele pagube materiale provocate de cutremurul care a afectat recent țara dumneavoastră.în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, vă exprim profunda noastră compasiune, iar familiilor indoliate sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii Surinam.Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea țării și poporului dumneavoastră.

Dr. JOHAN FERRIER
Președintele Republicii Surinam

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ISLAMICE MAURITANIA

Excelenței Sale Domnului 
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice MauritaniaLa cea de-a 17-a aniversare a proclamării independenței Republicii Islamice Mauritania, vă transmit, . în numele poporului român și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră personal, de pace și prosperitate pentru poporul mauritanez prieten.îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o în acest an la Nouakchott. Sint convins că, in spiritul convorbirilor purtate cu acest prilej, relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Mauritania se vor extinde și diversifica în viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Marea sărbătoare

Ieri s-a deschis în Capitală

Cel de-al 11-lea Salon internațional 
de artă fotografică 

al Republicii Socialiste România

CronicaConsiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul National al Femeilor au transmis telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor Similare din Republica Populară Socialism Albania cu ocazia celei de-a XXXIII-a aniversări a Zilei eliberării Albaniei și împlinirii a 65 de ani de la proclamarea independenței țării.
★Luni după-amiază a sosit in Capitală Igael Hurwitz, ministrul industriei. comerțului și turismului al

vremea
Timpul probabil pentru 30 noiembrie, 

1 și 2 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească in prima parte 
a intervalului, apoi se va încălzi în- 
cepind din vestul țării. Cerul va H 
schimbător, cu înnorări mai accentuate 
în nord-estul țării, unde vor cădea 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

zileiIsraelului, președintele părții israe- liene în Comisia mixtă de colaborare economică șl tehnică româno- israeliană, pentru a participa la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a comisiei. La sosire, pe aeroportul O- topeni, oaspetele a fost întîmpinat de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat, la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. președintele părții române in comisie, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Cahana Shamay, ambasadorul Israelului la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
ninsori locale. în rest — ninsori cu ca
racter izolat. Vînt moderat cu intensi
ficări, mai ales în zona de munte, cu 
viteze pînă la 80—100 km la oră, pre* li * * 
dominînd din nord-ve.st. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 12 și zero gra
de, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele între 2 și 12 grade. Pe 
alocuri se va produce ceață slabă. în 
București : Vreme rece la început, apoi 
se va încălzi. Cerul va fi schimbător, 
favorabil precipitațiilor slabe.

în condițiile improprii cunoscute, ale călătoriei pînă la Reggio Calabria, condiții care fără îndoială au subminat potențialul de ansamblu al jucătorilor noștri, echipa de rugbi a României n-a putut învinge pe cea a Italiei, meciul încneindy-se la egalitate (10—10). Astfel, în canipio- nat.ul european F.I.R.A.. echipa noastră reprezentativă se află in prezent pe locul al treilea, cu cinci puncte din două partide, adică Un punct in minus față de cealaltă pretendentă la titlul continentului echipa Franței (2 meciuri — 6 puncte). în fond, poziția în clasament și, mai ales, calitatea jocului rugbiștilor români se cuvin comparate aproape exclusiv cu ceea ce realizează și cum joacă rugbiștii francezi. Or, privit din- tr-un asemenea punct de vedere, meciul de la Reggio Calabria nu ne-a arătat, cu două săptămini înainte de partida Franța — România, o creștere calitativă în jocul formației noastre ; mai degrabă, putem spune că ea s-a prezentat sîmbăta trecută cam la același nivel mediu constatat cu prilejul precedentei în- tîlniri oficiale, România — Polonia. Desigur, în scurta perioadă de timp pînă la 10 decembrie, tocmai asupra sporirii eficienței jocului de ansamblu al echipei trebuie să se îndrepte întreaga atenție, întregul plan de măsuri concrete al conducerii tehnice; acesta este principalul in munca antrenorilor. Pe de altă parte, revenind asupra defecțiunilorIată că fotbaliștii echipelor noastre de primă divizie pot face față programelor de instruire indicate de Colegiul central al antrenorilor — dacăli se cere aceasta și dacă sînt puși intr-adevăr in situația să facă aceasta. Controlul efectuat vineri, 25 noiembrie, de către reprezentanții autorizați ai federației, la toate cele 18 divizionare „A", nu numai că a consemnat o situație de ansamblu în progres față de săptămina precedentă, dar a și dezvăluit o seamă de posibilități fizice reale — posibilități a- firmatc apoi în meciurile de duminică, îndeosebi echipe ca Olimpia Satu Mare și F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș și Sportul studențesc, U.T.A. și F.C.M. Reșița, Politehnica Iași sau F.C. Petrolul și Universitatea Craiova, depășind prin bună pregătire fizică și prin ritm vioi pe tot parcursul celor 90 minute de joc impedimentele ridicate de starea grea a terenurilor și de asprimea vremii.Evident, remareîna acest aspect pozitiv — îmbucurător numai în măsura în care ne arată că fotbaliștii noștri din primul eșalon pot fi supuși unor antrenamente din ce în ce mai dure și, deci, mai eficiente — nu putem șterge cu buretele muiat în apa tare a uitării penibilele lor căderi fizice din majoritatea etapelor anterioare, și nici nu acredităm ideea că peste noapte s-ar fi născut alți jucători, mai apropiați de cerințele fotbalului modern. De altfel, trebuie spus că antrenamentele fizice de 70 de minute programate vinerea — antrenamente controlate in mod special in această perioadă — nu sînt altceva decit obișnuite ședințe de pregătire. înseși testele la care sînt supuși jucătorii în această zi — de trei ori alergarea distanței de 1 600 m (cu pauze de 3 minute între serii), efectuarea unor exerciții de forță cu mingea medicinală, flotări și sprinturi, toate într-un anumit barem de timp — nu sînt probe instituite abia acum pentru verificare in fața unor comisii, cum greșit se mai înțelege, ci pur și simplu elemente obișnuite de antrenament, incluse de mai multă vreme in programul indicat, dar care piuă acum fie că nu s-au făcut, fie că s-au făcut superficial. Dovadă că la Politehnica Iași (sun îndrumarea antrenorului Ilie Oană) și la Universitatea Craiova (atît timp cît a funcționat antrenorul Constantin Teașcă), ele s-au făcut cu regularitate. Dar faptul că acum s-a pus piciorul în prag și se controlează respectarea lor (ca volum și intensitate) se dovedește deosebit de util și necesar. Jucători, antrenori și conducători de club din Pitești, Plo

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Trifun Nikolici, a oferit, luni seara, o recepție.Au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, Mihail Florescu și Trandafir Cocirlă, miniștri, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la*Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia —29 noiembrie — Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni după-amiază, în Capitală, o manifestare culturală. Au participat. Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loanO vizită în Iugoslavia prietenă te face să-ți stă- pînești cu greu timpul. Fie că te afli în institute de cercetare și de învăță- mînt, în fabrici și uzine sau pe stradă, în blocnotes se adună cu repeziciune însemnări dense, pline de înțelesuri pentru ceea ce înseamnă un popor harnic, care-și făurește viața nouă prin propria vrere și pricepere. La Belgrad și Zagreb am vizitat cîteva întreprinderi reprezentative pentru industria de azi a Iugoslaviei socialiste. Sint întreprinderi promotoare și beneficiare ale tehnicii de vîrf — întreprinderi de mașini- unelte, mecanică fină și mijloace de transport. In fiecare din aceste unități atenția iți este atrasă de buna organizare internă, de gospodărirea judicioasă a spațiului productiv, de seriozitatea cu care se muncește. Și credem că' nu intîmplător pe rampele de expediție ale acestor fabrici am putut remarca înscrise zeci și zeci de nume de țări, de pe toate continentele lumii, cărora le erau destinate produsele — semn al unui grad ridicat de competitivitate.Sînt doar citeva elemente care definesc o realitate ce se impune la tot pasul : priceperea gospodărească a colectivelor de oameni ai muncii din țara vecină și prietenă. Și totuși, din suita unor asemenea preocupări și realizări, care este ideea-forță, ideea-motor a acestui efort general pentru buna gospodărire a întreprinderilor ? Efort care, ridicat la scara întregii economii, a însemnat, in ultimul deceniu, un ritm mediu anual de dezvoltare a industriei de 9,1 la sută și do creștere a exportului de a- proape 9 la sută. Am adresat întrebarea de mai sus in fiecare din cele patru unități vizitate. Indiferent

REVISTA COMPETIȚIILORdeplasării echipei noastre la Reggio Calabria și a condițiilor improprii In care aceasta s-a Văzut obligată să joace, cerem organelor răspunzătoare de activitatea echipei naționale de rugbi să ia toate măsurile ca în viitor asemenea întimplări păgubitoare pentru jocul rugbiștilor' noștri să nu se mai repete.De asemenea, ea meciuri pregătitoare trebuie judecate și cele mai recente evoluții ale echipelor reprezentative de handbal. Deținem puține date despre dubla Intîlnire dintre reprezentativele masculine ale României și R.F. Germania, care au avut loc la Hamburg și la Miinster și care s-au încheiat in ambele cazuri cu scoruri egale, 19—19 și'18—18. Nici aceste rezultate nu par să ne spună nimic în plus față de jocul inegal și rezultatele mediocre ale echipei noastre la recentul turneu pentru „Trofeul Carpați". Cam în același timp, și echipa reprezentativă feminină a participat la un turneu „în patru" pe terenul din Potsdâm (celelalte concurente : echipa Norvegiei și douăformații reprezentative ale R.D.Germane). Ea s-a clasat, cu douăpuncte, obținute în fața echipei locale secunde, pe locul al treilea ; in meciul cel mai important al turneului România — R. D. Germană 11-12 (6—7).S-a încheiat și campionatul pe e- chipe la lupte greco-romane, ediția 1977. într-un turneu final cu opt formații, din rîndurile cărora au făcut iești, Reșița sau din alte cluburi divizionare au apreciat drept bine venită măsura la care ne referim.După cum se aprecia in ședința ținută la F.R.F. — in care au informat concret și pe larg toți cei ce efectuaseră controale vinerea trecuta — din păcate se constată că, și în condițiile interesului sporit pentru a- plicarea întocmai a programelor de antrenament, mai persistă fenomene de nerespectare a Indicațiilor științifice pe care le-a dat Colegiul antrenorilor. de formalism, superficialitate, largă îngăduință sau chiar chiul.Spre exemplu, vineri s-au înregis legi din generația lor — Vigu, Dem-
Ceva mai bine, dar 

încă departe de cerințe 
Cîteva opinii în urma controalelor efectuate 

la antrenamentele divizionarelor „A“trat, în total, circa 50 scutiri medicale de la probele de pregătire fizică. Este drept, upii dintre jucători erau în- tr-adevăr în indisponibilitate de a face eforturi fizice (fiind accidentați sau bolnavi) : Dobrin, Radu II. Dinu, Iordănescu, Solyom, Fanici, Dumi- trache, Donose, Tilihoi — ceea ce s-a văzut și duminică la meciuri, ei nepu- tînd apărea in echipele respective. Alții — Sameș, Cheran sau Porațchi— deși aveau, de asemenea, scutiri medicale, pe motive mai mărunte, dar reale, au ținut ei înșiși să alerge și să facă antrenamentele de vineri, mai ales că doreau să joace duminică. Totuși, numărul acestor cazuri motivate întru totul a fost mult prea mic față de numărul general al scutirilor medicale. Ceea ce s-a demonstrat și prin apariția in jocurile de duminică a multor scutiți neîntemeiat vineri. Exemple criticabile din acest punct de vedere au oferit Jiul și Steaua : Ciupitu și Iordache au fost scutiți medical, la ambele controale, din 18 și 25 noiembrie, au jucat in ambele etape ale săptăminii trecute !în același timp, s-a constatat că o serie de fotbaliști care nu sînt obiș- nuiți cu efortul fizic, pentru că pină acum au tras chiulul la antrenamente, trec cu prea multă greutate, sau chiar abandonează niște probe ce constituie obligația lor minimă ca fotbaliști de „A“. Cităm cîteva nume— Bucurescu, Crișan, Ene Cornel,

în sala Dalles s-a deschis, luni la amiază, cel de-al 11-lea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România, manifestare care de două decenii revine periodic in viața culturală a țării noastre. Organizat de Asociația artiștilor fotografi din România și Oficiul de expoziții al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, sub egida Federației internaționale de artă fotografică, salonul reunește 1 056 de fotografii alb-negru și color și 574 de diapozitive provenind din 51 de țări ale lumii. Lucrările îmbrățișează o gamă variată de subiecte, în genuri diferite, multe ilustrînd noi tehnici și procedee fotografice. Alături de o prezență internațională valoroasă, se remarcă și o participare reprezentativă a artiștilor fotografi români, stimulată de impulsul imprimat de Festivalul național „Cîntarea României", care a prilejuit și in domeniul artei fotografice afirmarea a noi și numeroase talente, a determinat o lărgire considerabilă a tematicii inspirate din patosul creator al poporului nostru, din frumusețile pă- mintului românesc.Aceste date și aprecieri au fost relevate în cuvîntul de deschidere rostit la vernisaj de ing. Silviu Co*.  mănescu, secretarul Asociației artiștilor fotografi.Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ministerului Afacerilor Ex

parte in mod obligatoriu cîte doi juniori, a cîștigat din nou — pentru a 27-a oară — echipa clubului Dina no București, antrenată de Ion Cernea, secund fiind Dumitru Cuc. Să subliniem că după Steaua, formație vice- campioană, s-au clasat echipe merituoase din diferite județe .— Dltckr Pitești. Aluminiu Slatina. IFPRQFIL Rădăuți și Farul Constanța ; din toate patru s-au evidențiat numeroși" tineri concurenți care au dat mult de furcă sportivilor consâcrați, în acest turneu pe echipe in care s-a luptat totuși după sistemul individual „fiecare cu fiecare".în fotbal, am asistat la un derbi Steaua — Dinamo (3—3) spectaculos și cu multe „goluri" în ambele apărări. în clasamentul categorici A, continuă să conducă A.S.A. (21 p), cu trei puncte avans față de Politehnica Timișoara (18) și F.C. Argeș (18), în timp ce Dinamo (17) ocupă locul al patrulea, iar Steaua (16) pe cel de-al cincilea, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, Olimpia și Sportul studențesc. Din etapa viitoare, penultima a turului, care va avea loc mîine, 30 noiembrie, desprindem partida de la Timișoara, Politehnica *— Dinamo. Celelalte echipe fruntașe vor juca pe terenurile proprii. A.S.A. — Corvinul, F.C. Argeș — F.C. Bihor, Steaua — F.C. Constanța, Universitatea Craiova — Jiul.
Valerin MIRONESCUDumitrescu Gheorghe. Kun, Gergeli, Popovici, Băluță, Pruteanu. Botez, Domide, Bîtea, Varodi, Pislaru — dar exemple sînt mai multe. Printre cei care au abandonat în timpul curselor de 1600 m s-au numărat Dumitru — care nici n-a jucat — și Doru Ionescu de la Iași — pe care antrenorii nu l-au mai luat la Hunedoara, cu toate că era titular ! Acești cori- genți la examenul fizic n-au, practic, scuze plauzibile — întrucit ceilalți colegi ai lor au îndeplinit haremurile, unii cu mare ușurință. Nici măcar argumentul vîrstei înaintate nu-1 pot invoca cei în cauză, deoarece cd- 

brovschi, Ispir, Broșovschi și alții — s-au aflat printre fruntași in trecerea probelor. Deci, în altă parte trebuie căutate motivele neputinței citorva !Ca să nu mai vorbim de absențele nemotivate de ia aceste teste : in 18 noiembrie — Troi (Steaua), Decu și Isaia (Tîrgoviște) ; in 25 noiembrie — Stan Nicolae (F.C. Argeș). Cluburile respective trebuie să penalizeze prin măsuri drastice asemenea absențe 1în aceleași controale de vinerea trecută s-a mai constatat că, in timpul scurt dintre probele fizice, medicii echipelor nu reușesc să înregistreze corespunzător datele cc-i interesează de la fiecare jucător. Fiind vorba de un element de cea mai mare importanță pentru urmărirea sănătății fotbaliștilor în condițiile intensificării pregătirii lor fizice, se impune ca toate conducerile cluburilor să asigure medicilor, măcar vinerea, ajutoarele necesare !Cum spuneam, din păcate se manifestă mai multe fenomene negative : în general, se lucrează necorespunzător pentru dezvoltarea forței jucătorilor : multe echipe nu sint preocupate de soluționarea optimă a problemei privind refacerea de după efort (Jiul, Universitatea Craiova etc.) ; au loc multe, și nejustificate științific, inversări în ciclul de antrenamente indicat (F. C. Bihor. S. C. Bacău, Sportul studențesc ș.a.) ; unele ono- ziții la jucători, antrenori sau chiar 

terne, artiști fotografi, alți oameni de cultură și artă, un numeros public, precum și membri ai corpului diplomatic.In aceeași zi a avut loc festivitatea de decernare a distincțiilor acordate celor mai reușite lucrări din cadrul salonului. Juriul salonului a atribuit următoarele distincții : în domeniul peisajului — Franz Aichmăir (Austria), N. A. Callow (Marea Britanic), Jiri Hodak (Cehoslovacia), Rene Menard (Franța), Giinter Sauter (R.F. Germania), Szymon Barna (Polonia), Ferenc Gorbe (Ungaria). L.J. Richards (Noua Zeelandă) ; in domeniul portretului — Per Odd Svenberg (Norvegia), Edmund Ildfer (România), Chan Ai Wan (Singapore) ; in domeniul reportajului — Ljubomir Kazassav (Bulgaria), P. Gemin (Franța), Ernst Seifert (R.D. Germană), John Pat- mios (Grecia), Borivoj Mirosavljevic (Iugoslavia), Joao Avelino Marques (Portugalia), Petru Gemănaru (România), B.J. Smelov (U.R.S.S.) ; in domeniul eseului — Maurice Dorikens (Belgia), Antonio Baj (Italia), Ma- sauri Nakai (Japonia), Felix Aliaga (Spania). Lee Welington (S.U.A.).Au mai fost acordate medalii ale Federației internaționale de artă fotografică; medalia de aur — Joseph Dawans (Belgia), medalia de argint — Radu Irimescu (România) și medalia de bronz — Stanislav Iavorski (U.R.S.S.). (Agerpres)
în cadrul „Daciadei" 
Concursul final 

sătesc la popiceSîmbătă și duminică, locuitorii co- ■ munci Cernat, județul Covasna, au lost gazdele întrecerilor finale ale concursului național sătesc de popice, dotat cu „Cupa U.N.C.A.P.". care s-a desfășurat în cadrul marii competiții sportive naționale „Daciada". Timp de două zile, numeroși spectatori, niulți Veniți din alte comune ale județului, au fost martorii unor întreceri _ pasionante, de sportivitate deplină, intre cei mai buni popicari din mediul rural veniți din 36 de județe ale țării. Paralel cu întrecerile de popice, baza sportivă din comună a găzduit o reușită duminică cultural- sportivă, care a programat, cu participarea celor mai bune echipe ale asociațiilor intercooperatiste din județ, întreceri la lupte, tenis de masă, șah, handbal și fotbal. Concursul național de popice a fost ciștigat de echipa județului Sibiu, fiind urmată in ordine de echipele județelor Satu Mare și Covasna. La întrecerile individuale s-au înregistrat următoarele rezultate : femei — 1 Opriș Maria, (județul Sibiu) — 371 popice dobori- te ; bărbați — 1 Sasu Mircea (județul Alba) — 417 popice doborite. Pentru buna organizare a întrecerilor, asociației sportive „Tractorul" din Cernat i s-a îmbinat o cupă din partea Federației române de popice. (Geza Tomuri).conducători de club, față de efectuarea antrenamentelor fizice vinerea (neglijindu-se că în condițiile in care se joacă etapă miercurea antrenamentul de vinerea este singurul mai serios, mai dur în tot cursul săptăminii !).Este limpede că aceste fenomene au o influență negativă asupra stării fizice a multor jucători, după cum au influență negativă și asupra stării morale a echipelor, asupra potențialului de joc al acestora. De aceea trebuie curmate cu desăvîrșire.în același timp, vorbi, d in mod special despre pregătirea fizică a fotbaliștilor, trebuie să consemnăm și o serie de. sugestii apărute în aceste zile; care vizează perfecționarea în continuare a metodelor și mijloacelor de antrenament. Pe de o parte, ar fi bine să se ridice tre-tat nivelul haremurilor fizice, astfel încit in timp să ne apropiem de cei mai înâlți parametri ai fotbalului mondial, iar, pe de altă parte, trebuie găsite soluțiile de a nu exagera — întrucît se Urmărește să avem in fotbal nu atleți prin excelență, ci fotbaliști atletici. S-ar mai putea, de asemenea, să se diversifice mai mult antrenamentele fizice (pe compartimente de joc. punîndu-se accent pe rezistență in regim de mare viteză la fundași și înaintași, sau pe cursele de fond la mijlocași). După cum, însuși sistemul de punctaj care apreciază comportarea fotbalistului la antrenament, atestîndu-i dreptul de joc în etapa următoare, poate fi îmbunătățit, eventual după modelul „tabelei finlandeze" — astfel incit să se pună pe picior de egalitate calitățile fizice cu cele tehnice.Cerînd compartimentelor tehnice ale federației să vegheze cu strictețe la respectarea întocmai a indicațiilor ce Ie dau, le cerem, totodată, să fie ele însele preocupate de introducerea noului și întronarea caracterului științific, conlucrind strins, cu toți tehnicienii, cu toți conducătorii cluburilor, cu toți cei ce pot avea un aport competent in acest sens, indiferent de locul lor de muncă. Subliniind răspunderea tehnicienilor de la federație și de la echipe, a conducerilor secțiilor de fotbal și a cluburilor, a consiliilor județene pentru educație fizică și sport în aplicarea măsurilor, poate imperfecte, luate in ultima vreme, subliniem totodată datoria lor de a acționa in comun, prin unirea tuturor părerilor și eforturilor, spre perfecționarea continuă a acestor măsuri. Acesta este, la ora actuală, comandamentul principal în fotbalul nostru.
G. MITROI

a Iugoslaviei socialiste
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaDragă tovarășe Tito,Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia îmi oferă deosebita plăcere ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor Iugoslaviei cele mai cordiale felicitări și un cald salut de prietenie.Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu multă simpatie și se bucură din inimă de înfăptuirile remarcabile pe care popoarele Iugoslaviei le-au obținut in edificarea societății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, in ridicarea continuă a nivelului lor de trai material și spiritual.

Acordînd o înaltă apreciere evoluției mereu ascendente a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia în toate domeniile, sîntem hotăriți să acționăm împreună cu dumneavoastră pentru întărirea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre, in spiritul Declarației româno- iugoslave, in conformitate cu aspirațiile fundamentale ale poporului român și popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene, în interesul cauzei socialismului, înțelegerii și colaborării internaționale.Vă urez din toată inima, dragă tovarășe Tito, multă sănătate, fericire personală și viață îndelungată, iar popoarelor Iugoslaviei noi și mărețe realizări în opera de edificare a socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI
alPreședintele Consiliului Federal ExecutivCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, am deosebita plăcere de a vă transmite, în numele guvernului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de prosperitate și de noi succese popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene în construcția socialismului.

Republicii Socialiste Federative IugoslaviaFolosesc această ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că relațiile de trainică prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre țările noastre se vor adinei necontenit, spre binele poporului român și popoarelor Iugoslaviei, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Popoarele Iugoslaviei prietene aniversează astăzi două evenimente cruciale in istoria lor. La 29 noiembrie 1943, in condițiile deosebit de grele ale luptei împotriva ocu- panților hitleriști, delegații la cea de-a doua sesiune a Vecei populare antifasciste, întrunită la Iaițe au proclamat crearea Iugoslaviei noi, stat democratic federativ, și au ales Consiliul Antifascist de Eliberare Națională, în frunte cu președintele I. B. Tito. Doi ani măi tirziu, în aceeași zi de noiembrie, Adunarea Constituantă a țării întrunită în Belgradul eliberat a abolit monarhia și a a- nunțat crearea Republicii Populare Federative Iugoslavia, ca o comunitate de popoare libere și egale in drepturi.Devenite libere și stăpîne pe propriile lor destine, popoarele țării vecine și prietene, însuflețite și mobilizate de Uniunea Comuniștilor din. Iugoslavia, și-au consacrat e- nergiile. întreaga forță creatoare înfăptuirii Idealurilor nobile ale socialismului. în ceva mai mult de trei decenii, pe pămîntul Iugoslaviei au fost înfăptuite adinei prefaceri structurale, ceea ce și-a găsit o elocventă expresie în dezvoltarea continuă a forțelor de producție, creșterea și diversificarea industriei, sporirea randamentului agriculturii, înflorirea învățâmîntului și culturii, ridicarea nivelului de 

trai, material și spiritual, al populației.Făurirea noului stat iugoslav, liber și independent, remarcabilele sale succese in dezvoltarea economică și socială sînt indisolubil legate de îndelungata și rodnica activitate revoluționară desfășurată de tovarășul I. B. Tito, a cărui sărbătorire, cu prilejul celei de a 85-a aniversări a zilei de naștere și a 40 de ani de cînd se află în fruntea partidului și apoi a Iugoslaviei socialiste, a fost marcată, de popoarele iugoslave, cu citeva luni în urmă. Totodată, se cuvine să se sublinieze și cu acest prilej că prin activitatea sa neobosită în fruntea popoarelor iugoslave, tovarășul I. B. Tito, eminent om de stat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a adus, pe plan internațional, o contribuție remarcabilă la afirmarea principiilor noi, de egalitate, autonomie și respect reci proc, în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, la crearea și dezvoltarea mișcării de nealiniere, consolidarea păcii și dezvoltarea colaborării între națiuni.Oamenii muncii din România urmăresc cu sentimente de stimă și prețuire opera constructivă a popoarelor Iugoslave, se bucură din inimă de izbînzile lor în edificarea noii orînduiri. de creșterea prestigiului și rolului Iugoslaviei pe plan internațional. în anii construcției
C.C. al P.C.R., general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, activiști de partid și de stat, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții noastre cultural-artistice, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, activiști ai Comitetului municipal București al P.C.R., oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Trifun Nikolici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres) de specificul întreprinderii, răspunsurile duceau spre aceeași concluzie : dezvoltarea autoconducerii muncitorești. Iată unul din aceste răspunsuri primit din partea inginerului B. Milcici. directorul departamentului de dezvoltare al întreprinderii de ma- șini-unelte „1 Mai" din Zagreb :— Ce înseamnă pentru noi autoconducere? în primul rind să ai dreptul de

ducerii. Iar, practic, pentru acest colectiv autocon- ducerea înseamnă : asimilarea în fabricație, în ultimii 25 de ani, a 126 de tipuri de mașini-unelte ; înalt nivel tehnic și calitativ — dovedit, printre altele, de gradul înalt de automatizare al acestor mașini ; renunțarea la licențe și realizarea, în ultimii 5—6 . ani, a unor ma- șinl-unelie cu comandă program exclusiv pe bază
„Cheia succeselor 

se numește răspunderea 
muncitorească14
însemnări de călătorie

a decide în problemele fundamentale ale întreprinderii. Adică, muncitorii, întregul colectiv decid asupra tuturor problemelor esențiale de ordin economic și social ale întreprinderii. Această decizie se face în strînsă legătură cu orientările date de partid pentru dezvoltarea economico-socială. în al doilea rind, acest drept major de decizie este însoțit de obligația de a răspunde în fața colectivului pentru modul cum administrăm întreprinderea, pentru rezultatele obținute. Dacă cei puși să conducă nu dau rezultatele scontate, ei pot fi înlocuiți din muncă. în acest sens, au- toconducerea înseamnă un permanent control al colectivului asupra conducerii colective a întreprinderii.• Sint doar cîteva determinări de ordin politic și organizatoric ale autocon-

de concepție proprie ; creșterea accentuată a veniturilor întreprinderii de la un an la altul. Abordate în legătură directă cu autoconducerea, asemenea rezultate definesc o relație fundamentală, definitorie pentru fiecare colectiv : autoconducerea = inalt spirit gospodăresc = înaltă eficiență.„în ultimii ani, pe baza indicațiilor date de Congresul al X-lea al U.C.I., autoconducerea a fost ridicată pe un plan calitativ superior — ne spunea inginerul Vojislav Novako- vic, directorul general adjunct al întreprinderii de autobuze „Ikarus-Zemun". Autoconducerea este structurată pe baza «Legii muncii înfrățite», adoptată in urmă cu doi ani. Această lege fundamentală reglementează toate drepturile și obligațiile omului muncii. de la omul individual pînă la organizația de bază

socialiste, relațiile tradiționale româno-iugoslave s-au ridicat pe o treaptă superioară, materializîn- du-se într-o largă și fructuoasă colaborare in domeniul economic, politic, tehnico-științific, cultural, ca și pe planul vieții internaționale. O puternică înriurire asupra dezvoltării colaborării româno-iugoslave au raporturile profunde de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, contactele, schimburile de vederi și de experiență între reprezentanții partidelor și statelor noastre. Factorul determinant în impulsionarea cursului pozitiv al relațiilor bilaterale îl constituie întîlnirile și convorbirile, devenite o practică statornică, sistematică, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Nu încape îndoială că apropiatele convorbiri, la nivelul cel mai înalt, vor duce la o și mai puternică amplificare a conlucrării dintre țările, partidele și popoarele noastre, in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.împărtășind sentimentele de bucurie ale oamenilor muncii iugoslavi cu prilejul sărbătorii lor naționale, poporul român le adresează un fierbinte salut și urarea de a dobindi noi și mari victorii în activitatea rodnică pe care o desfășoară pentru înflorirea și propășirea patriei lor socialiste.
TELEGRAME
Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii au trimis telegrame de felicitare organizațiilor similare din R.S.F. Iugoslavia cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

★La invitația unor organizații de partid din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, au plecat, pentru a participa la sărbătorirea Zilei naționale a țării vecine și prietene, delegația Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.. condusă de Iulian Ploștina- ru. prim-secretar al comitetului — la Zaicear, și delegația Comitetului orășenesc Jimbolia al P.C.R., condusă de Todor Tolcea, secretar al comitetului orășenesc de partid — la Kikinda.(Agerpres)a muncii — celula organizatorică a autoconducerii. De pildă, această lege precizează dreptul și obligația omului muncii de a participa la crearea veniturilor întreprinderii și la distribuirea acestor venituri, în concordanță cu obiectivele dezvoltării și modernizării producției și ridicării nivelului de trai".Autoconducere — spirit gospodăresc — eficiență. Am întîlnit pretutindeni în unitățile vizitate o serie de aspecte practice revelatoare ale acestei relații fundamentale în viața economico-socială a Iugoslaviei socialiste. Și dacă realizările tehnice și economice in aceste unități sint bune, ni s-a spus, înseamnă că și autoconducerea funcționează bine, că spiritul de conducere muncitoresc se afirmă cu putere și competență. Așa cum menționează sursele statistice iugoslave, de la un an la altul a sporit numărul muncitorilor incluși în procesul de luare a deciziilor prin organele de autoconducere : de la250 000 în 1950 la 750 000 în prezent. O dovadă concludentă a puternicei baze muncitorești a întregului sistem de autoconducere.Urmărind rezultatele bune obținute în producție de către colectivele vizitate, ca și în dezvoltarea susținută a economiei in anii socialismului, am înțeles de ce unul dintre muncitori, pe care l-am întrebat care este cheia unor asemenea succese de prestigiu, mi-a răspuns pe scurt : „Cheia fermecată a tuturor realizărilor noastre se numește răspundere muncitorească". O cheie fermecată, pe care fiecare generație o predă generației următoare, intr-o pasionantă ștafetă a progresului.
Viorel SAI.AGEAN
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in legătură cu propunerea președintelui 
Egiptului privind organizarea unei reuniuni 
pentru pregătirea Conferinței de la GenevaCAIRO (Agerpres). — Intr-un interviu acordat rețelei americane de televiziune N.B.C., președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a subliniat că reuniunea pe care a propus-o la Cairo în vederea pregătirii Conferinței de la Geneva „are menirea de a menține climatul inițiativei de pace". „Indiferent cine va veni la Cairo — a spus el — voi începe reuniunea cu cel care a venit. Fiecare trebuie să hotărască pentru el însuși. Dacă israe- lienii vor fi singurii care vor veni, voi începe convorbirile". Președintele Sadat a precizat că orice acord elaborat cu israelienil la Cairo, sau mai tîrziu, la Geneva, se va înscrie ca parte a reglementării generale. Nu urmăresc o reglementare separată, a subliniat el.

★In legătură cu proiectata întîlnire de la Cairo, cu începere de la 3 decembrie, a părților implicate în conflictul din Orientul Mijlociu și a copreședinților Conferinței de la Geneva, ministrul egiptean de externe ad-interim, Butros Ghali, a adresat duminică părților interesate, precum și secretarului general al O.N.U., invitația de a-și numi reprezentanții la această întîlnire propusă de președintele Anwar El Sadat. Ministrul egiptean a precizat că întîlnirea va fl la nivel de experți, iar scopul ei
„Măsurile protecționiste 
afectează dezvoltarea 
economică a statelor* 4
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O declarație a ministrului 
de externe peruanLIMA 28 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Lima, ministrul peruan de externe, Jose de la Puente Radbil, s-a pronunțat împotriva măsurilor protecționiste luate de S.U.A. și Piața comună (vest-europeană) împotriva produselor de export peruane și în genere a produselor țărilor în curs de dezvoltare. El a arătat că această atitudine „agravează problema internațională a materiilor prime".Pe de altă parte, el a arătat că împotriva produselor manufacturate prezentate la export de țările în curs de dezvoltare sînt ridicate bariere restrictive, care afectează dezvoltarea economică a acestor state și comerțul internațional. „O parte din datoriile externe ale Republicii Peru — a spus ministrul — se datoresc a- chizițiilor de utilaj și mașini din țări industrializate, care, în prezent, reduc cotele de importuri din țările în curs de dezvoltare".

NOUL GUVERN GRECATENA. — Luni a fost format noul guvern al Greciei, prezidat de Constantin Karamanlis. In componența sa intră 20 de miniștri și 21 secretari de stat, marea majoritate apar- ținînd partidului Noua Democrație care la alegerile din 20 noiembrie a obținut 173 din cele 300 tnandate parlamentare. In aceeași zi, primul ministru și membrii cabinetului său au depus jurămîntul în fața președintelui Constantin Tsatsos.

Viața confirmă justețea concluziilor Congresului g/ XI-lea

6. Edificarea securității europene s-a impus ca obiectiv 
primordial al popoarelor continentului i

„Instaurarea unor relații noi în Europa, asigurarea secu
rității tuturor națiunilor reprezintă o sarcină fundamentală a 
tuturor popoarelor europene, de aceasta depinzînd însuși pro
gresul lor viitor. în actuala etapă de dezvoltare există reale 
posibilități de a se înfăptui acest deziderat al popoarelor, de 
a transforma Europa într-un continent al colaborării și păcii“.

(DIN PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)în cadrul analizei ample și aprofundate pe care Congresul al XI-lea al partidului a făcut-o cu privire la evoluțiile de pe arena internațională, o atenție deosebită a fost acordată, așa cum se știe, securității europene — aceasta decurgînd din însuși faptul că problema instaurării pe continent a unor relații noi, menite să asigure fiecărei națiuni condiții de pace șl liniște, pentru a-și concentra eforturile in direcția dezvoltării eco- nomico-sociale, constituie o preocupare de prim ordin a politicii externe a partidului și statului nostru.în anul congresului se desfășurau încă lucrările pregătitoare ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, lucrări marcate la acea oră de nu puține obstacole și dificultăți. Concluzia analizei forului suprem al partidului nostru ? Că există reale posibilități pentru realizarea dezideratelor securității europene, iar pentru aceasta se impune o intensificare a eforturilor tuturor statelor participante, considerînd că, prin rezultatele sale, prima conferință general-europeană din istoria continentului va putea deschide o perspectivă nouă nu numai pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Acum, la trei ani de la Congresul al XI-lea, se poate constata, cu deplină acoperire în fapte, justețea și clarviziunea aprecierilor și concluziilor sale.Cea mai strălucită confirmare în acest sens o constituie încheierea cu succes, în 1975, a Conferinței gene- ral-europene și semnarea Actului final de la Helsinki, care poartă girul suprem al șefilor de state și guverne din cele 35 de țări participante. O asemenea confirmare este cu atîț mai mult un izvor de satisfacție și mîndrie patriotică pentru poporul 

va fi de a pregăti Conferința de la Geneva.NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).— Un purtător de cuvînt al O.N.U. a declarat că secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a luat notă, cu interes de propunerea făcută de președintele Egiptului, Anwar El Sadat, cu privire la convocarea, în capitala egipteană, a unor convorbiri cu părțile implicate și a copreședinților Conferinței de la Geneva. în vederea pregătirii acestei conferințe.
★La Cairo au început luni convorbirile dintre președintele Egiptului Anwar El Sadat, și președintele Republicii Democratice Somalia, Mohamed Siad Barre, informează agenția M.E.N. A participat Husni Mou- barak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt.BONN 28. Ministrul de externe al Israelului, Moshe Dayan, aflat în vizită oficială la Bonn, a fost primit luni de președintele R.F. Germania, Walter Scheel. In aceeași zi, Moshe Dayan a avut convorbiri cu cancelarul vest-german, Helmut Schmidt, precum și cu Otto Lambsdorf, ministrul vest-german al economiei, care asigură interimatul la Ministerul de Externe, datorită îmbolnăvirii titularului, Genscher.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-nige- 

rîOnO. Luni> la Moscova, a avut loc o convorbire între ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- mîko, și ministrul de externe al Republicii Federale Nigeria, Joseph Garba. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri în probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și ale situației internaționale actuale, îndeosebi din Africa australă.
Adunarea parlamentari

lor basci, din Spania 8 adop- tat în unanimitate un proiect de lege prin care se stabilește un regim de autonomie provizorie a Țării Bascilor.
Liderul Uniunii Centrului 

Democratic din Grecia,Gheor- ghios Mavros, a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al a- cestui partid. Mavros și-a motivat decizia ca urmare a înfrîngerii suferite de partidul său cu prilejul recentelor alegeri generale parlamentare.
Ravagiile ciclonului 

în IndiaDELHI. Numărul victimelor ciclonului care a lovit, la 19 noiembrie, India, a fost estimat la 20 000, informează agenția indiană de știri „Samachar", citată de U.P.I. Ciclonul, care a devastat regiunile din sudul țării, a lăsat fără adăpost peste două milioane de oameni și a distrus culturile de pe vaste suprafețe evaluate la peste 300 milioane dolari.

nostru, cu cit ea încorporează și contribuția prețioasă adusă de România atît pe planul activității practice, pentru crearea unui climat politic nou. cît și la eforturile laborioase de pregătire și desfășurare a conferinței, 

precum și la cristalizarea conceptului de securitate europeană. Este bine cunoscut în această privință rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și promovarea poziției tării noastre în problemele securității europene, activitatea sa multilaterală de militant neobosit pentru triumful ideilor păcii și colaborării pe continent bucurîndu-se de o înaltă prețuire pe plan european și mondial. In acest sens, cuvîntarea rostită de președintele României la marele forum de la Helsinki își menține neștirbită actualitatea prin profunzimea și umanismul ideilor exprimate, prin chemarea mobilizatoare la acțiune pentru transformarea efectivă a Europei într-un continent al păcii și colaborării, prin direcțiile ample jalonate spre înfăptuirea acestui obiectiv cardinal.Moment de .însemnătate istorică în viața politică a continentului, reuniunea la nivel înalt de la Helsinki a marcat un spirit nou în relațiile internaționale, a deschis ample orizonturi pentru întărirea păcii, pentru dezvoltarea unei colaborări rodnice între toate statele continentului. O simplă privire asupra evoluției intervenite în Europa în acești ani per

Vizita lui E. Gierek în ItaliaROMA 28. — Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, a sosit luni la Roma într-o vizită ofi
În favoarea dezvoltării relațiilor 
dintre Kampuchia și BirmaniaPNOM PENH 28. — Pol Pot, prim- ministru al guvernului Kampuchiei Democrate, a avut convorbiri cu U Ne Win, președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, președinte al Consiliului de Stat, care se află într-o vizită oficială la Pnom Pdnh.Khieu Samphan, președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate, a oferit un banchet în onoarea președintelui U Ne Win și a delegației pe care acesta o conduce, în alocuțiunea rostită cu acest prilej, președintele Khieu Samphan a arătat că neapartenența la vreun bloc sau organizație regională a

Remanierea cabinetului japonez 
ca urmare a dificultăților economiceTOKIO 28 (Agerpres). — Primul ministru japonez, Takeo Fukuda, a procedat luni la o amplă reorganizare a guvernului său, pentru a face față problemelor economice presante cu care este confruntată Japonia. în urma acestei măsuri, au rămas în noul cabinet numai trei membri din vechea echipă ministerială.După cum remarcă agenția France

Sub patronajul ministrului co
merțului fi industriei, Abdel 
Wahhab Y Al-Nifisi, in capitala 
Kuweitului a fost inaugurată 
expoziția ' economică „România", 
care prezintă o gamă variată de 
produse din diferite ramuri e- 
conomice. Ministrul kuweitian 
al comerțului fi industriei a re
levat, cu acest prilej, dezvolta
rea colaborării româno-kuwei- 
tiene și a avut cuvinte de pre
țuire la adresa calității produ
selor românefti.

In oraful portughez Braga, vio
lonista Angela Gavrilă Dieterle fi 
cvartetul „Voce contemporanae" 
au susținut un recital de muzică 
românească. De asemenea, la 
Caldas da Rainha a avut loc un 
concert susținut de orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii por
tugheze, dirijată de Horla An- 
dreescu, la care fi-au dat con
cursul basul George Crăsnaru și 
violonista Angela Gavrilă Die
terle. Spectacolele s-au bucurat 
de un deosebit succes, publicul 
ovaționind pe artiftii români.

In zona postului de fron
tieră de la Feira 8 fost doborît un avion aparținînd forțelor armate ale regimului rhodesian, care violase spațiul aerian al Zambiei. Forțele armate zambiene au distrus la 2 noiembrie a.c. alte două avioane militare care încălcaseră spațiul aerian național : unul rhodesian, la Livingstone, și altul sud-african, la Sesheke.

mite să se aprecieze că, într-adevăr, din tumultul evenimentelor, adesea atît de complexe, se desprinde cu claritate că acesta este sensul general al schimbărilor ce au loc în prezent pe continent.

în ceea ce o privește. România, în spiritul orientării stabilite de Congresul al XI-lea, de a acționa in continuare în direcția realizării dezideratelor securității europene, a militat și militează stăruitor pentru materializarea angajamentelor înscrise în Actul final de la Helsinki — concepute și asumate ca un tot unitar. Constituie dovezi vii în această privință multiplele acțiuni concrete pe linia amplificării colaborării politice, economice, tehnico-științifice, culturale cu celelalte state semnatare, numeroasele contacte internaționale, cu prilejul cărora — în declarații solemne, comunicate comune, alte documente semnate la nivelul cel mai înalt — au fost consacrate în mod solemn ideile și principiile cuprinse în Actul final, au fost definite căile pentru deplina lor aplicare în viață.în același timp însă, cu realismul ce caracterizează întreaga sa. politică externă, România a adus în atenție cu stăruință faptul că în perioada ce a trecut, de la încheierea Conferinței ge- neral-europene rezultatele înregistrate sînt încă destul de modeste și în nici un caz pe măsura posibilităților deschise de documentele de la Helsinki. Apare astfel pe deplin îndreptățită și 

cială. In cursul aceleiași zile, el a avut convorbiri cu primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti.

Kampuchiei și Birmaniei reprezintă o bază istorică și politică favorabilă consolidării și dezvoltării prieteniei dintre cele două țări. In acest sens, el a subliniat că vizita președintelui U Ne Win marchează, totodată, o contribuție la lupta țărilor nealiniate și a popoarelor din lumea a treia pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, la lupta lor pentru a deveni stăpîne pe propria soartă.Președintele U Ne Win a elogiat victoria istorică a poporului kampu- chian și a evidențiat dorința țării sale de a întreține relații de prietenie cu toate țările vecine.

PresSe, caracterul radical al rema
nierii confirmă opinia observatorilor 
politici după care primul ministru 
Takeo Fukuda a urmărit să constituie 
un „cabinet de criză" pentru a face 
față dificultăților ce se acumulează 
in economie fi accentuează gravele 
diferende cu S.U.A. fi Europa occi
dentală in problema surplusului ba
lanței de plăți japoneze.

0 delegație economică 
chineză a vizitat Italia. De- legația Comitetului pentru promovarea comerțului internațional din R.P. Chineză, condusă de președintele Comitetului, Uan Yao-tin, care a întreprins o vizită de prietenie în Italia, la invitația Confederației Industriilor Italiene, a părăsit Roma cu destinația Pekin.Delegația a vizitat întreprinderi din sectoarele petrochimic, electronic și textil, uzine producătoare de automobile și mașini agricole, institute de cercetări din diferite orașe italiene și a avut convorbiri cu reprezentanți ai cercurilor economice comerciale și bancare din țara- gazdă.

Greva celor 36000 de 
pompieri britaniciintră 8stăzi în cea de-a treia săptămînă, fără a se întrevedea perspective imediate pentru soluționarea cererii lor — majorarea retribuției materiale în raport cu creșterea costului vieții, informează agenția Reuter.

Agenția O.M. ^formează că, din motive rămase încă necunoscute. duminică după-amiază, în gara Bitterfeld, din regiunea Halle, la o locomotivă s-a produs o puternică explozie. Focul declanșat astfel s-a extins cu repeziciune la primele, vagoane ale garniturii. Potrivit primelor informații, opt persoane și-au pierdut viața. Alțl 45 de pasageri au fost răniți. O comisie de specialiști a Ministerului Transporturilor a sosit la fața locului pentru a elucida cauzele accidentului.

actuală aprecierea Congresului al XI-lea al P.C.R. privind necesitatea intensificării eforturilor pentru înlăturarea acelor factori care îngreunează cursul spre destindere, care generează neîncredere și insecuritate pe plan european și internațional.Din unghiul unei asemenea înalte responsabilități ce incumbă tuturor statelor europene apreciază țara noastră lucrările actualei reuniuni de la Belgrad, care este chemată să stabilească măsuri concrete pentru a- plicarea integrală a programului de acțiune stabilit, astfel’ ca destinderea să facă progrese, ca securitatea europeană să devină, dintr-un deziderat, o stare de fapt reală șl permanentă. Este cunoscut și dovedit de numeroase evenimente, inclusiv din ultimii trei ani, că destinderea ce s-a conturat în Europa ca rezultat al ma

rilor prefaceri, al schimbărilor intervenite în raportul mondial de forțe, este abia la început ; cursul ei este încă fragil, el putînd fi pus permanent în pericol. Este o tristă realitate pe care documentele Congresului al XI- lea o semnalau și în urmă cu trei ani — iar, din păcate, lucrurile încă s-au agravat — aceea că în Europa se află concentrată în prezent cea mai puternică forță militară, fără precedent în istorie, însuși acest fapt fiind de natură să prejudicieze grav realizarea securității, procesul destinderii, însăși cauza păcii.Tocmai de aceea se impune, ca o cerință arzătoare, eliminarea definitivă a instrumentelor prin care se exercită politica de forță — armele, adoptarea unor măsuri ferme de dezangajare militară și dezarmare pe continent. Pornind de la convingerea că destinderea politică poate do- bîndi o bază trainică numai dacă este completată prin destindere militară, România a prezentat la actuala reuniune de la Belgrad un șir de propuneri concrete in domeniul militar, cum ar fi : notificarea mișcărilor de trupe, a manevrelor aeriene și navale, abținerea de la organizarea de manevre multinaționale în apropierea frontierelor altor state, angaja

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a RomânieiROMA 28. — Consiliul provinciei Avellino în colaborare cu Asociația italiană pentru raporturile culturale și științifice cu România, au organizat, la sediul bibliotecii provinciale, o săptămînă culturală românească consacrată centenarului Independenței de stat a României. Cu acest prilej, președintele Consiliului provincial, Nicola Giannattoni, și secretarul general al Asociației Italia—România, Stefano Vetrano, au vorbit despre lupta milenară a poporului român pentru inde-r pendență și unitate națională, evoluția raporturilor de prietenie dintre popoarele român și italian.Totodată, a fost inaugurată expoziția de lucrări românești traduse în limbi străine, în care la loc de frunte se află cele șapte volume de „Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărute în limba italiană.Au fost, de asemenea, vernisate expoziția de fotografii „două milenii de luptă a poporului român pentru 11-

Comunicat la încheierea 
vizitei secretarului general 

al P. C. Francez
în R. P. UngarăBUDAPESTA 28 (Agerpres). — în comunicatul privind vizita in R. P. Ungară a lui Georges Marchais, secretar general al P. C. Francez, se arată că in cursul convorbirilor dintre oaspete și Jănos Kâdăr, prim-se- cretar al C.C. al P.M.S.U.. au fost abordate probleme legate de activitatea celor două partide și de situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Convorbirile — relevă agenția M.T.I. — s-au desfășurat sub semnul năzuinței de a se respecta părerile și linia politică a celor două partide, elaborate în conformitate cu condițiile țărilor respective și particularitățile lor naționale.Părțile au subliniat că politica de coexistență pașnică și eforturile îndreptate spre destindere în relațiile internaționale corespund intereselor tuturor popoarelor si creează condiții favorabile pentru noi succese în lupta clasei muncitoare și maselor de oameni ai muncii, ajută la realizarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și alege singur calea de dezvoltare a țării sale, mijloacele și formele corespunzătoare de luptă pentru socialism.Părțile și-au exprimat intenția de a dezvolta și în viitor bunele relații între cele două partide în spiritul respectului independenței, schimbului liber și constructiv de păreri, solidarității internaționale și cooperării tovărășești.

Atac fascist asupra 
sediului ziarului 
„Tiedonantaja“ 

al P.C. din FinlandaHELSINKI 28 (Agerpres). — Elemente fasciste au comis, în noaptea de simbătă spre duminică, un atac asupra sediului din Helsinki al ziarului comunist finlandez „Tiedonanta- ja“, provocînd incendii și distrugerea unor mașini tipografice.Intr-o declarație făcută presei, Taisto Sinisalo, vicepreședinte al P.C. Finlandez, a apreciat atacul ca fiind îndreptat nu numai împotriva comuniștilor, ci și împotriva democrației în general, împotriva dezvoltării democratice și pașnice a Finlandei.

mentul de a nu crea noi baze militare și de a nu amplasa noi armamente nucleare pe teritoriul altor state europene și de a nu spori efectivele militare pe teritorii străine, înghețarea bugetelor militare la nivelul anilor 1977 sau 1978. Sînt măsuri larg apreciate in cadrul reuniunii, ca avind o certă însemnătate — alături de propunerile altor țări — pentru întărirea securității și diminuarea tensiunii pe continent, pentru pregătirea climatului necesar trecerii la măsuri e- fective de dezarmare.In spiritul aceleiași exigente obiectivități, trebuie spus că și in oe privește schimburile intereuropene în domeniile economic, tehnico-știin- țific, cultural — cu toate progresele înregistrate în ultimii ani — continuă să persiste o serie de obstacole artificiale. Cu atît mai mult se im

pune de aceea ca în cadrul reuniunii de la Belgrad toate eforturile să fie îndreptate spre examinarea unor a- semenea probleme, de importanță e- sențială pentru progresul cauzei securității și cooperării. Există și in ce privește cooperarea economică și tehnico-științifică și în ce privește cooperarea culturală sau in probleme umanitare — acele probleme reale, care privesc efectiv soarta maselor largi europene, problemele de viață ale popoarelor — un bogat capital ; sînt propunerile ' realiste și constructive formulate de un șir de țări, între care și România, vizînd, în esență, înlăturarea oricăror restricții și discriminări din calea schimburilor de bunuri materiale și spirituale, conlucrarea pentru soluționarea în Interesul tuturor popoarelor a problemelor ce confruntă popoarele continentului.Din desfășurarea de pînă acum a Urmind neabătut orientările definite de Congresul al XI-lea. România este animată de aceeași fermă voință de a acționa, ea și pină acum, in spirit activ și constructiv, pentru a se asigura succesul deplin al reuniunii de la Belgrad, corespunzător așteptărilor popoarelor continentului, aspirației lor fierbinți de a tiăi intr-o Europă a păcii și securității, de a puica coopera liber, în folosul progresului tuturoi.
Dumitru ȚINU

bertate și independență" și expoziția tinerei graficiene Dana Pacepa.BERLIN 28. — La AmbasadaRomâniei din Berlin ambasadorul Constantin Niță a înmînat președintelui Ligii R.D.G. pentru prietenia cu alte popoare, Gerald Gotti ng, vicepreședinte al Consiliului de Stat, medalia jubiliară „Centenarul Independenței de stat a României".LOME 28. — La Casa partidului U- niunea Poporului Togolez a avut loc vernisajul expoziției „Lupta poporului român pentru unitate națională și independență, oglindită în artele plastice".La vernisaj au fost prezente personalități ale vieții politice și culturale din Togo, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Lome, alte persoane oficiale,LISABONA 28. — La cea de-a Il-a expoziție mondială de filatelie tematică ce a avut loc în orașul Porto din Portugalia, colecția de timbre intitulată „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională", care conține piese filatelice ce au circulat în perioada războiului de independență, aparținînd filatelistului român Dumitru Constantin, a obținut medalia de aur.
Tîrgul internațional 

de la Lagos
Șeful statului nigerian 
a apreciat produsele 

româneștiLAGOS 28 (Agerpres). — în prezența șefului guvernului militar federal și comandant suprem al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, generalul-locotenent Olusegun Obasanjo, a fost deschis Tîrgul internațional de la Lagos. Participă peste 3 000 de întreprinderi și organizații din 60 de țări, inclusiv Republica Socialistă România.Șeful statului nigerian și membri ai Consiliului Militar Suprem au vizitat standul românesc. Inaltii oaspeți au exprimat o deosebită apreciere față de produsele industriale și bunurile de larg consum expuse.
Pregătiri în vederea 

viitoarelor alegeri 
din DanemarcaCOPENHAGA 28 (Agerpres). — Comitetul Central al Partidului Comunist din Danemarca, întrunit timp de două zile la Copenhaga, a discutat probleme legate de pregătirile în vederea alegerilor comunale de la 7 martie 1978. După cum a făcut cunoscut Kai Hansen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Danemarca, partidul va prezenta peste 1 000 de candidați în alegeri. Vorbitorul a relevat că deputății comuniști în parlament și candidații comuniști în alegeri își vor concentra a- tenția în cadrul campaniei electorale în special asupra problemei eliminării șomajului și soluționării crizei locuințelor.A fost examinată, de asemenea, problema alegerilor directe pentru Parlamentul (vest-) european. Ib Noerlund, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Danemarca, a relevat, în referatul prezentat pe a- ceastă temă, că adoptarea acestui sistem de alegeri „echivalează cu o nouă limitare a suveranității naționale a Danemarcei".

reuniunii de la Belgrad se poate constata — paralel cu eforturile constructive ale majorității participanților— și tendința unor state de a deturna dezbaterile de la aspectele esențiale, fundamentale ale securității europene, de a goli de conținut și a deforma caracterul reuniunii, tentative de ingerințe, de promovare a unui spirit de acuzații și contra- acuzații. Fără îndoială că asemenea manifestări nu sint și nu pot fi de natură să contribuie la asigurarea climatului de lucru pozitiv și constructiv, care să favorizeze buna desfășurare și încheierea cu succes a reuniunii, potrivit mandatului încredințat prin Actul final de la Helsinki.Se verifică astfel ceea ce partidul nostru a relevat in repetate rînduri, și anume, că mai există cercuri ostile cursului destinderii, care încearcă să bareze evoluțiile în direcția înțelegerii și cooperării, să întrețină stările de tensiune cu cortegiul lor de consecințe negative. Așa cum se subliniază însă, ca o concluzie majoră, în documentele Congresului al XI-lea, in zilele noastre există forțe capabile să determine un curs pozitiv vieții internaționale, să impună afirmarea telurilor păcii și progresului. Transformarea acestei posibilități în reatitate— după cum s-a arătat la Congres — impune intensificarea luptei maselor populare, a forțelor progresiste de pe continent.Este imperativul momentului de față sporirea eforturilor tuturor statelor, ale tuturor guvernelor, mobilizarea largă a opiniei publice, acțiunea unită a tuturor forțelor progresiste de pe continent pentru a determina abordarea, în cadrul reuniunii de la Belgrad, într-un spirit de înaltă responsabilitate, a problemelor majore ale securității europene, astfel îneît dezbaterile să se poată materializa în adoptarea de măsuri concrete, efective, pentru aplicarea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki.

DE PRfTUTINDENI
• PRIN PASUL BREN

NER, CU 220 KM PE 
ORĂ. Asigurtnd cea mal Importantă legătură intre Europa nordică și spațiul mediteranean, pasul Brenner din Alpi (șosea, autostradă și cale ferată) face din ce în ce mai greu față traficului în continuă creștere. El este străbătut zilnic, în medie, de 30 000 de vehicule cu persoane și de 2 200 de autocamioane. Mărfurile transportate pe aici se ridică anual la circa 50 de milioane de tone. Iată de ce s-a făcut resimțită nevoia construirii unui tunel care să permită accelerarea circulației între Austria și Italia. „Comitetul Brenner", constituit din reprezentanți ai Italiei, Austriei și R.F. Germaniei, căruia i s-au prezentat mai multe proiecte, s-a oprit asupra celui întocmit de inginerul italian Ferruccio Marin (decedat între timp), care propune un tunel feroviar lung de 20 km, care ar reduce distanța dtntre Bolzano (Italia) și Innsbruck (Austria) de la 127 km la 90 km și pe care trenurile l-ar putea parcurge cu o viteză de 220 km/oră. Deschiderea lucrărilor depinde de disponibilitățile financiare ale celor trei state din „Comitetul Brenner". Costul prevăzut : peste un miliard de dolari.

• HOTARELE GHE
ȚARILOR. Glaciațiile au avuto importanță deosebită In trecutul geologic al Terrei. In înaintarea lor, masele imense de roci puse în mișcare de ghețari și-au pus amprenta asupra peisajului. în timpul ultimei ere glaciare, în urmă cu 10 milenii, ghețarii au coborît din Scandinavia, înaintind adine spre inima Europei. Pentru specialiști, urmele acestei deplasări sînt vizibile și azi. De curînd, Societatea de științe geologice din R.D. Germană a luat inițiativa de a marca granița sudică a ghețarilor prin veritabile borne de hotar, confecționate din granit. Astfel de marcaje au fost plasate în localitățile așezate pe „linia" care reconstituie urmele cele mai sudice ale ghețarilor și pe care se găsesc localitățile Karl Marx-Stadt, Erfurt, Weimar, Jena, Zwickau, Bad Schandau.

• „ADOPTAT! UN 
MUSTANG". Mustangul — calul sălbatic care trăiește în unele zone nepopulate ale S.U.A. — a fost pus, acum cîțiva ani, sub ocrotirea legii, pentru a se evita dispariția lui ca urmare a vînătorii nesăbuite (în care erau interesate fabricile de conserve, tăbă- căriile etc.) Acum însă, autoritățile înseși au fost nevoite să ia măsuri împotriva înmulțirii lui excesive, care tulbură echilibrul natural în acele regiuni. De la sfîrșitul verii,' în Nevada, Colorado și Wyoming, hergheliile de mustangi sînt pindite de echipe speciale, care prind o parte din ei. Incăr- cați în mari camioane, caii sălbatici capturați sînt duși în diferite localități și oferiți gratuit cetățenilor care au posibilități să-i îngrijească. Izolați, mustangil se îmblînzesc repede. De fapt, prin lege, abia urmașii lor devin proprietatea celor care răspund cu înțelegere chemării afișate pretutindeni în S.U.A. : „Adoptați un mustang !“.

• CÎND ÎN BALON, 
CÎND ÎN CAMION... Exploratorul britanic Felix Pole a eșuat în încercarea lui de a survola în balon întreaga Sa- hară, de-a lungul unui itinerar de peste 2 000 km. Cele două a- erostate cu aer cald confecționate pentru el și însoțitorii săi, botezate „Daffodil" și „Golden Eagle", trebuiau doar să facă escale pe teritoriile Marocului, Algeriei și Nigerului. Trei camioane, cu materiale, provizii, tehnicieni, aveau misiunea să le urmeze în tot cursul plutirii lor. Dar vîrtejurile de aer au dat mult de furcă echipajelor. Baloanele au izbutit să ia înălțime numai în oazele El-Golea și Ain-Șalah din Algeria și în oaza Agades din Niger. Participanții au fost, de aceea, nevoiți să parcurgă în camioane o bună parte a traseului. Precauția a fost, de altfel, „statuată" ca un principiu esențial în zborul cu balonul chiar de către frații Montgolfier, realizatorii primelor aerostate : în 1783, cu prilejul lansării celui de-al doilea balon al lor, care se anunța riscantă, ei nu au mai urcat în nacelă, instalînd în ea doar o oaie, un cocoș și o rață...

® SEMNAL DE ALAR
MĂ. După cum informeazăoficialitățile canadiene, poluarea apelor acestei țări a atins unnivel alarmant : peste 270 delacuri și rîuri sînt afectate încel mai înalt grad, peștii, atîția I cîți au mai supraviețuit, nemai- fiind comestibili din cauza conținutului ridicat de substanțe toxice care au pătruns în organismul lor.

• ORCHESTRA FI
LARMONICĂ DIN PARIS a sărbătorit recent un deceniu de existență. In ciuda tinereții sale (de altfel și vîrsta medie a componenților nu depășește 40 de ani), orchestra s-a impus ca una din formațiile cele mai prestigioase ale continentului. La pupitrul ei au urcat în ultimii ani dirijori celebri, între care Karajan și Solti ; ciclurile muzicale prezentate se bucură de un mare succes, toate locurile pentru sezonul în ■ curs fiind de pe acum vîndute.


