
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Irakului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, pe 
Abdullah Suleiman Al-Khidair, am

basadorul extraordinar și p’enipoten- 
tiar al Republicii Irak la București, 
in legătură cu încheierea misiunii 
sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
SUCCESE REMARCABILE IN ECONOMIE
AU REALIZAT PLANUL PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI
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Obiectivul nostru fundamental in perspectiva viitorului cincinal:

i i 
I

• Trasaturi definitorii pentru stadiul dezvoltării economice medii
• Direcții clare de acțiune, sarcini mobilizatoare și realiste

Județul Bistrița-Nâsâud. In teIe?rama adresată
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu se scrie : 
Mobilizați puternic de hotăririle Conferinței Naționale 
a partidului, de vibrantele chemări adresate de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna înaltului forum comunist, de 
indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul Bistrița- 
Năsăud — autentice programe de acțiune — pentru noi, 
comuniștii, oamenii muncii — români, maghiari și ger
mani — de pe aceste străvechi plaiuri strămoșești, vă 
raportăm astăzi, 19 decembrie 1977, in preajma sărbă
toririi a 30 de ani de la proclamarea Republicii, îndepli
nirea planului producției globale pe primii doi ani ai 
cincinalului, ceea ce creează posibilitatea obținerii pină 
la sfîrșitul anului 1977 a unei producții globale supli
mentare in valoare de peste 90 milioane lei, din care 
peste 75 la sută pe seama creșterii productivității muncii.

Acest succes este rodul muncii pline de dăruire, abne
gație și hotărire desfășurate de tinărul detașament al cla
sei muncitoare de pe meleagurile Bistriței și Năsăudu- 
lui, de toți oamenii muncii din unitățile industriale ale 
județului, pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor de 
o importanță fără precedent ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale.

Cu mindrla și satisfacția de a putea raporta obținerea 
acestui succes, conștienți de responsabilitățile tot mai 
mari ce ne revin in viitor — se arată in încheierea tele
gramei — ne angajăm in fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu, că vom munci cu Întreaga pasiune, abnegație 
și hotărire, vom face totul pentru a ne îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin, vom ridica pe un plan superior în
treaga activitate pentru a transforma, așa cum ne-ați ce
rut, cantitatea in calitate.

strunguri normale, aparataj electric de joasă tensiune în 
valoare de 30 milioane Iei, 7 instalații de foraj, 402 000 
metri pătrați țesături, 10 294 hectolitri lapte, precum și 
alte produse necesare economici naționale.

Aceste rezultate constituie încă o garanție a înfăptuirii 
angajamentului asumat pe acest cincinal de județul Dîm
bovița de a realiza un spor de producție in valoare de 3 
miliarde lei.

Vă încredințăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în încheierea 
telegramei — că avind drept călăuză direcțiile de acțiune 
subliniate de dumneavoastră în magistralul raport pre
zentat la Conferința Națională a partidului, document pro
gramatic al activității Întregului partid și popor, vom 
milita neabătut pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
și obiectivelor actualului cincinal, pentru ridicarea nivelu
lui calitativ al Întregii noastre activități, aducindu-ne ast
fel o contribuție tot mai mare la înfăptuirea programului 
partidului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de inaintare a României spre comunism.

Conferința Națională a partidului a 
adoptat un șir de programe, a căror 
semnificație constă in faptul că, toate 
împreună, asigură mobilizarea mai 
energică a potențialului creator al so
cietății noastre, a tuturor rezervelor 
din economie, creindu-se astfel con
dițiile pentru ca, pînă în anul 1935, 
România să depășească stadiul de 
țară în curs de dezvoltare pentru a 
se înscrie in rindul țărilor cu un nivel 
mediu da dezvoltare.

Este bine cunoscut faptul că Pro
gramul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, adop
tat de Congresul al XI-lea, a stabilit 
drept obiectiv fundamental, in per
spectiva anului 1990, „apropierea 
României de țările industriale dez
voltate sie lumii". Or, realizarea pină 
in anul 1985 a unui nivel mediu de 
dezvoltare economică marchează un 
mare pas pe această cale, o etapă ho- 
tărîtoare in înfăptuirea acestui 
obiectiv.

Desigur, obiectivul preconizat de 
Conferința Națională, prin trecerea 
României la stadiul de țară cu dez
voltare medie, nu este expresia unei 
dorințe subiective. în viața socială 
mai ales, simplele dorințe valorează

prea puțin dacă nu se întemeiază pe 
realități, pe posibilitățile obiective e- 
xistente in etapa dată. Or, posibilități 
reale pentru a atinge țelul propus 
există in societatea noastră ca rezultat 
al insăși dezvoltării sănătoase și acce
lerate a economiei. Anii de după 
Congresul al XI-lea. mai exact pri
mii doi ani ai actualului cincinal, se 
disting prin succese deosebite obți
nute pe intreg frontul construcției 
socialiste. în pofida unor greutăți 
survenite in această perioadă, clasa 
muncitoare, țărănimea, întreaga 
noastră națiune au făcut dovada 
înaltei lor capacități creatoare, ast- 
gurind realizarea in avans a preve
derilor planului cincinal, cu sporuri 
tot mai mari de la un an la altul ; 
este semnificativ faptul că industria 
a atins un ritm mediu anual de dez
voltare de 11,6 la sută, față de 10 
la sută cit se prevăzuse inițial, asi- 
gurîndu-se în acești doi ani o pro
ducție suplimentară de circa 38 mi
liarde lei în aceeași perioadă au fost 
obținute, în agricultură, cele mai 
mari producții din istoria țării. 
Acțiunile desfășurate de partid, 
la inițiativa secretarului general, 
au pus în evidență noi rezerve 
capabile să amplifice aceste succe

se, incit să putem avansa și mai ra
pid pe calea progresului, să recupe
răm intr-un timp cit mai scurt po
sibil decalajele care ne mai despart 
de țările avansate ale lumii. Pro
gramul adoptat de Conferința Na
țională a partidului, de creștere su
plimentară a producției industriale in 
actualul cincinal cu 100—130 mi
liarde Iei constituie o pirghle pu
ternică in acest sens.

Conturarea cit mai exactă a sta
diului pe care urmează să-l atingă 
țara noastră in următorii 7—8 ani 
impune un răspuns la întrebarea : 
ce înseamnă o țară cu nivel mediu 
de dezvoltare ? Desigur, nu ne pro
punem să dăm o definiție didactică. 
Pe plan internațional nu există cri
terii fixe, normative stricte pentru 
definirea unui contur riguros al con
ceptului. Există insă o serie de re
pere importante, care pot fi utile in 
acest sens ; de regulă, se apelează 
la un ansamblu de indicatori canti
tativi, între care se regăsesc curent 
gradul de industrializare reflectat 
prin producția pe locuitor la princi
palele produse industriale.

Iată cum se înfățișa situația la cî- 
teva produse industriale de bază, în 
anul 1975 :

Producție 
pe locuitor

oțel 
(kg)

energie 
electrică 
(kWh)
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de bumbac 
(mp)

Consumul de îngrășă
minte chimice la un 

hectar, (kgt

în țări cu.nivc 
mediu de' dez
voltare '50—55r 2 800—3 500 20—25 4—5 4,5—5 70—100 35—60 30—35 100—150
în România 449 2 529 16.3 4.7 4,5 68 31 28 88

După cum se vede, ca rezultat al 
ritmurilor rapide de creștere am în
ceput să ne apropiem, la o seamă de 
produse de bază, de nivelurile exis
tente în țările cu un grad mediu de 
dezvoltare, deși în general avem 
încă de depășit decalaje importante.

Tinînd seama de ritmurile înalte în 
care se dezvoltă economia noastră în 
actualul cincinal — prevederi net 
superioare față de media pe eco
nomie fiind prevăzute tocmai in 
ramurile de avangardă ale progre
sului tehnic : energetica, industriile 
metalurgică, chimică și construc
toare de mașini — se profilează 
perspectiva certă, realistă, științific 
fundamentată să ajungem din urmă 
acest grup de țări în ce privește pro
ducția pe locuitor la o serie largă

de produse. Mai mult chiar, exis
tă condiții ca la unele produse 
industriale de bază să fie atinse, 
pină în anul 1985, niveluri din ță
rile dezvoltate economic.

Evoluția spre stadiul de tară cu o 
dezvoltare medie nu are însă in ve
dere doar indici cantitativi, ci, deopo
trivă. și poate chiar într-o măsură 
șl mai mare, indicii calitativi. Am 
putea spune că, de fapt, creșterile 
cantitative trebuie să se bazeze pe 
adinei prefaceri calitative, pe stimu
larea puternică a factorilor calitativi 
ai creșterii economice. Concret, este 
vorba, înainte de orice, de sporirea 
rapidă a productivității muncii. Spo
rirea productivității muncii rămine 
în fapt adevărata cheie care deschi
de porțile către autenticul progres

economic, către un standard ri
dicat de viață, căci numai o înal
tă productivitate poate asigura deo
potrivă folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, deci crește
rea volumului producției la 1 000 lei 
fonduri fixe, reducerea costurilor de 
producție și, implicit, creșterea volu
mului acumulării, sporirea venitului 
național și, pe această bază, ridicarea 
accelerată a veniturilor, a nivelului 
de trai al întregului popor.

Constituie o realitate faptul că in 
prezent există încă sensibile decalaje 
intre nivelul productivității muncii 
din țara noastră și cel din țările cu 
un stadiu mediu de dezvoltare. Po
trivit unor calcule, la începutul ac
tualului cincinal, productivitatea 
muncii în industria țării noastre era

de 1,3—1,6 ori mai scăzută decit în 
țările cu dezvoltare medie. (Ca să 
ne dăm și mai bine seama cit de im
perioasă este necesitatea mobilizării 
eforturilor pentru creșterea susținută 
a productivității muncii menționăm 
că, față de țările avansate economic 
ale lumii, de pildă, R.F.G. și S.U.A., 
in țara noastră nivelul acestui indi
cator este încă, in prezent, de 3—4 
ori mai redus).

Pentru a ne alinia pe planul pro
ductivității muncii la nivelul țărilor 
cu dezvoltare medic se impune asi
gurarea unui nivel superior de orga
nizare a producției și a muncii, 
automatizarea, extinderea computeri
zării și cibernetizării proceselor de 
muncă. Drumul pieptiș pe care il 
avem de străbătut rapid in următorii 
ani impune o autentică organizare 
științifică a producției in fiecare în
treprindere, debarasarea de orice em
pirism și improvizație in această pri
vință, fenomene ce se manifestă încă 
pe alocuri, cu consecințe, negative 
pentru producție, pentru așezarea ei 
statornică pe temeliile științei.

Amplificarea factorilor calitativi ai 
creșterii econom.ce presupune deopo
trivă sporirea gradului dc incorpo
rare in producție a cuceririlor revo
luției tehnico-științifice, fenomen 
reflectat prin ritmul rapid de în
noire și modernizare a produc
ției. De aci și necesitatea, puter
nic subliniată in documentele Con
ferinței NațiănaW, a devansării de 
către cercetarea științifică a cerințe
lor economiei, a reducerii simțitoare 
a ciclului cercetare-producție, astfel 
incit cercetarea științifică să se pla
seze temeinic in fruntea progresului 
economiei noastre, să devină real
mente forța care trage după ea pro
ducția și nu invers, cum se mai în- 
timplă astăzi pe alocuri.

Desigur, fiecare din indicatorii 
amintiți și toți la un loc exprimă 
doar parțial realitatea transformări
lor ce vor surveni in următorii ani 
în economia României. Expresiv și 
cuprinzător pentru caracterizarea, 
din punct de vedere calitativ, a sta
diului evoluției țării noastre este și 
venitul național pe locuitor, sau pro
dusul național brut pe locuitor, care 
are largă utilizare in statisticile in
ternaționale. în virtutea acestui indi-
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Județul Dîmbovița. In teIegraraa adresată C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu se spune : Co
muniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița, an
gajați In ampla întrecere socialistă pentru Înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor Congresului al XI-lea al partidu
lui, mobilizați de insuflețitoarele hotăriri ale Conferinței 
Naționale, de vibranta chemare pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
adresat-o întregului popor, raportează îndeplinirea sarci
nilor de plan pe primii doi ani al actualului cincinal la 
data de 17 decembrie.

Valorificind deplin rezervele de care dispunem, acțio- 
nind cu hotărire pentru îmbunătățirea laturilor calitative 
ale întregii noastre activități, colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului vor realiza suplimentar 
pină la sfîrșitul lunii decembrie o producție globală in
dustrială in valoare de 650 milioane lei.

Acest important spor de producție, obținut, in proporție 
de peste 83 la sută pe seama creșterii productivității 
mundl, se va materializa în realizarea peste prevederi a 
37 milioane kWh energie electrică, 34 000 tone cărbune.' 
42 000 tone ciment, 6 000 frigidere cu compresor, 120 de

JudSțUi Olt. 1° telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se arată : Cu sentimente 
de mindrie patriotică, animați de insuflețitoarele sar
cini reieșite din documentele Congresului al XI-lea, din 
mobilizatoarele hotăriri și programe adoptate de Confe
rința Națională, comuniștii, toți oamenii muncii din uni
tățile industriale ale județului Olt raportează îndeplinirea, 
cu 11 zile mai devreme, a planului producției globale in
dustriale pe primii doi ani ai cincinalului.

Această realizare este rodul firesc al muncii pline de 
abnegație și devotament, desfășurată de colectivele de 
muncă din întreprinderi, care, sub directa conducere a 
organelor și organizațiilor de partid, printr-o mai bună 
utilizare a zestrei tehnice și a potențialului uman, au reu
șit să deschidă cimp larg optimizării fabricației, înnoirii 
și modernizării acesteia, ridicării nivelului calitativ și 
creșterii eficienței economice. Iată de ce astăzi sintem 
in măsură să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că față de producția din planul primilor 
doi ani ai cincinalului revoluției tehnico-științifice, vom 
înscrie la 31 decembrie a.c. in contul angajamentelor 
peste 600 milioane lei producție globală suplimentară.

Rezultatele obținute reprezintă un puternic imbold 
in activitatea ce se desfășoară in întreprinderi, fabrici, 
uzine, o nouă și convingătoare dovadă a atașamentului 
față de politica marxist-leninistă a partidului de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate și inain
tare a României spre comunism, sintetizată in documen
tele de excepțională însemnătate teoretică și practică 
adoptate de Conferința Națională a partidului.

Exprimindu-ne deplina adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nostru — se scrie in în
cheierea telegramei — ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru ca angajamentul organizației jude
țene de partid de a realiza peste prevederile cincinalu
lui o producție în valoare de 2,8 miliarde lei să prindă 
viață.

CU PLANUL PE 1977 —ÎNDEPLINIT
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Județul Alba. Muncind 

abnegație și dăruire pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor adop
tate de cel de-al XI-lea Congres și

„Conferința Națională a partidului, se 
arată in telegrama adresată U.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul județean Alba al 
P.C.R., oamenii muncii din acest ju
deț raportează că in cinstea celei 
de-a 30-a aniversări a proclamării 
Republicii au îndeplinit cu 12 zile mai 
devreme pianul la producția globa
lă industrială pe anul 1977, creind 
astfel condiții ca pină la sfîrșitul a- 
nului șă se obțină o producție su
plimentară în valoare de aproape 380 
milioane lei, concretizată in peste 
1 009 tone oțel, 900 tone acid sulfu
ric, 3 700 tone sodă caustică, aproa
pe 12 000 mc cherestea, 300 milioane 
mp hîrtie, 9 milioane lei porțelan 
menaj, 390 tone cărămizi refraatare, 
27 000 tone sare, 13 300 mașini elec

trice de spălat rufe și alte produse 
necesare economiei naționale.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — se scrie in tele
gramă — că oamenii muncii din in
dustria județului Albe, români, ma
ghiari, germani, profund recunoscă
tori grijii permanente ce o purtați 
ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc, vor face totul pentru în
deplinirea exemplară a Programului 
de dezvoltare economico-socială pină 
ih 1960, adoptat de Conferința Na
țională a partidului, contribuind ast
fel la construirea socialismului mul
tilateral dezvoltat și comunismului pe 
pămintul Rbmânlel.

industria județului Maramu- 
teȘ S*"® îndeplinit înainte de ter
men prevederile de plan pe acest 
an. In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comite

tul județean de partid se arată între 
altele : Avansul obținut ne va per
mite ca pină la sfîrșitul anului să 
realizăm suplimentar o producție in
dustrială in valoare de 430 milioane 
Ici. concretizată in importante can
tități de produse, cum sint-: 93F tone 
oțel aliat, piesă de schimb auto in 
valoare de 3,4 milioane lei, medica
mente de peste 3,4 milioane lei, 3 250 
mc prefabricate din beton armat, 
6 400 hi produse lactate proaspete, 820 
tone brinzeturl și altele.

Avind drept călăuză prevederile 
programatice ale raportului pe care 
l-ați prezentat la Conferința Națio
nală a partidului, vă asigurăm și cu 
acest prilej, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că in activitatea 
noastră viitoare ne vom spori efor
turile, aducindu-ne o contribuție tot 
mai importantă la înfăptuirea pro
gramului partidului și înflorirea pa
triei noastre socialiste.
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Omule, cruță-mă!
S-a așternut prima nea. Se apropie sărbătorile de 

lamă, iar in pădurile de conifere a început să se 
dezlănțuie carnagiul vegetal al puieților de brad.

Nu știu ciți copii de brazi — retezați la vremea 
prunciei lor dintr.-o imposibilă viață centenară — se 
găsesc sacrificați pe altarul bucuriei copilăriei noastre, 
dar vine timpul cind, după ce au strălucit vremelnic 
sub efemeră podoabă, le vom putea număra resturile 
uscate, aruncate prin atoatedevoratoarele lăzi de gunoi.

...Și cad păduri tinere, și sint secerate pepiniere 
pentru a fi scoase pe tarabă, de-ți vine să-l întrebi 
pe fiecare om ce duce pe umăr un pui de brad, dacă 
vreodată, o singură dată in viață, a înfipt in pămînt 
rădăcinile unui puiet, și l-a udat, și l-a mingiiat cu 
privirea, și l-a ajutat să crească in voie. Cam 
7—10 ani ii trebuie unui brăduț ca să creas
că atit cit cere toporișca dragilor noastre săr
bători dc iarnă. Știu că, pentru acest vechi obicei de 
pe vremea cind oamenii erau mai puțini și pădurile

I

I
I
!
!
I
1
i

I ficXfu I
I
I
[
I
!
!
I
!

mai multe, se sădesc din timp sute de mii de brazi 
„de sacrificiu" și că totul a fost gindit ca nimeni să 
nu poată da iama prm vigoarea codrilor, iar tăierile 
„sălbatice" să fie excluse.

Și totuși, dacă priviți mașinile ce se întorc duminica 
de pe drumurile ce traversează codrii de brazi din 
spafiile carpatine nu se poate să nu vă întrebați cite 
cioate și cite virfuri retezate au rămas in urma lor ? 
Numai toporiștile de prin portbagaje v-ar putea spune. 
Am citit cindva, intr-un parc, următoarea inscripție : 
„Nu vă jigniți iubita, oferindu-i o floare furată din 
parc !" Lingă fiecare pui de brad, nu putem pune o 
inscripție : „Nu umbriți bucuria copiilor dumneavoastră, 
punindu-i să cinte in jurul unui brad furat !“

Dc-ar cunoaște vorba oamenilor, piăpindul și gin
gașul pui de brad n-ar rosti sub lovitura toporiștii 
a.tceva decit : „Omule, cruță-mă !"

Ca să nu ne încerce cindva nostalgia pădurilor de 
brazi, să ne fie dc-ajuns acum doar o ramură. Cetina 
ei e la fel de verde și aroma rășinii nu mai puțin 
tulburătoare. Iar gindul că acolo, in codrii tineri sau 
in pepiniere, puietul „de sacrificiu" continuă si crească 
și să odrăslească slobod, ne va umple inima de o 
infinit mai mare bucurie decit imaginea cioatei uscate, 
rămasă in urma toporiștii.

I
!
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! loan GRIGORESCU

I
Și un post-scriptum : lucrătorii noștri de miliție 

opresc, pe bună dreptate, autoturismele care au un 
far spart, sau numărul acoperit de noroi. Deși acestea 
sint mai greu detectabile decit crengile ce ies osten
tativ pe geamuri sau din port-bagaje...

I
I
i

Dinamica creșterii productivității muncii 

in actualul cincimii, față de unul 1975

Directivele Planul
Congresului cincinal

în documentele adoptate de marele fo
rum al comuniștilor se accentuează in mod 
deosebit necesitatea creșterii susținute a 
productivității muncii, cerință primordială 
a dezvoltării noastre economice viitoare. 
De realizarea acestui ritm superior de creș
tere a productivității muncii este necondi
ționat legata transpunerea in practică a 
amplului și însuflețitorului Program pri-

Progromul 
suplimentar

vind măsurile suplimentare de dezvoltare 
economico-socială a României pină în 1980 
și a Programului de creștere a nivelului de 
trai al poporului. De asemenea, pentru 
traducerea in viață a Programului de re
ducere a săptăminii de lucru este necesară, 
in primul rind, o creștere mai accentuată 
a productivității muncii.

Care sint semniiicațiile majore, la scară națională, a 
acestor prevederi, cum se acționează concret in întreprin
deri pentru materializarea lor ? Pe această temă, în pagina 
a Il-a publicăm ancheta „Scînteii”, în cadrul căreia își spun 
cuvîntul muncitori și specialiști din întreprinderi.

ADEVĂRATA TINEREȚE 
A UNEI STRĂVECHI AȘEZĂRI

Pe Marin Radu, prima
rul orașului care sărbăto
rește in aceste zile 400 de 
ani de atestare documen
tară, l-am găsit alături 
de constructori, deputați 
și locuitori ai cartierului 
cinematografiei, în fața 
unui bloc la parte
rul căruia, pe aproape 
500 mp, sint amenajate o 
librărie, o cofetărie, un 
magazin de confecții și 
Încălțăminte.

în timp ce străbatem 
noile magazine, aprovi
zionate din abundență, cu 
gust (măcar de-ar rămine 
mereu așa), aflu de la 
primar că tot în aceeași 
zi, alte 30 de familii s-au 
mutat, in același cartier, 
in case noi. „Pină la 
31 decembrie, ne spune 
el, numărul familiilor care 
vor primi apartamente 
din fondurile statului se 
va ridica la 138“.

Cine sint noii locatari 
ai acestui tinăr cartier 
din cel mai tînăr oraș 
al județului Ilfov ? Răs
punsul ni-1 dă tot pri
marul : Dan Gheorghe 
și Nicuță Constantin, 
muncitori la secția de 
fabricare a oxigenu
lui Buciumeni, Serdaru 
Ghiorghița și Ion Gheor
ghe, muncitori la fabrica 
de conserve, Păduraru 
Lucreția și Dumitrache 
Marin, muncitori la În
treprinderea de ambalaje 
și piese de schimb, Rădu- 
lescu Ion, tractorist, Crețu 
Marin, electrician. Familii 
care au de la doi la 
cinci copil. Oameni care 
prin munca lor cotidiană 
se bucură de stimă și 
prestigiu in colectivele 
din care fac parte.

Nu sint rindurile de 
mai sus doar o simplă 
înșiruire de nume și de 
îndeletniciri ; ele pun în 
evidentă nu numai noua 
structură, preponderentă, 
a populației acestei așe

zări, ci și înfăptuirea de 
către partidul nostru a 
străvechilor aspirații spre 
progres și bunăstare ale 
întregului popor. De la 
imaginile de arhivă (cu
prinse in expoziția or
ganizată In oraș cu pri
lejul aniversării a pa
tru secole de atestare 
documentară a localității) 
cu oameni imbătriniți 
prea devreme, roși de 
boli și de neștiința de 
carte, trudind pînă la 
epuizare pe moșiile și in

vată mai e de recunoscut 
doar în fotografiile timpu
lui ; noua întreprindere 
pentru industrializarea 
legumelor și fructelor n-a 
fost înălțată nici măcar 
pe locul atelierelor cu a- 
celași profil, ființind din 
1870 ; centrul de produc
ție cinematografică și în
treprinderea pentru am
balaje și piese de schimb 
necesare industriei ali
mentare dau așezării dis
tincție nu numai in țară, 
ci și peste fruntariile ri.

însemnări din Buftea, care nu este 
numai orașul cinematografiei

făbricuțele unor boieri și 
prinți, de la drumurile 
desfundate și casele eu' 
streșinile doar cu-n ge
nunchi deasupra pămin- 
tului, de la toate acestea 
și de la multe altele și 
pină la orașul de azi, 
pină la oamenii lui har
nici, care au învățat să 
construiască pentru ci fa
brici și școli, blocuri și 
așezăminte de cultură, e 
un drum și scurt și lung. 
Scurt, cit timpul dens, 
revoluționar, plin de pre
faceri înnoitoare scurs de 
la eliberarea țării. Lung, 
cit veacurile ce le-ar fi 
trebuit oamenilor, sub o 
altă orinduire, să se ridi
ce și să-și ridice viața, lo
calitatea lor, în lumina 
puternică de azi.

Pentru că, asemenea 
tuturor orașelor și satelor 
țării, Buftea a intrat vi
guros, mai ales in ultimii 
zece ani, pe drumul ire
versibil al marilor trans
formări economico-so- 
ciale gindite și conduse 
de partid.

...Vechea fabrică de

Sint însă în oraș și alte 
secții și unități industria
le care, ca și cele aminti
te mai sus, vor cunoaște, 
în continuare, pină in 
lp80, o puternică dezvoir 
tare, datorită investițiilor 
de aproape 650 milioane 
lei alocate in acest scop.

Prin insăși așezarea sa, 
orașul are un mare privi
legiu : fiind situat la nu
mai 20 km de Capitală, 
Intre Buftea și București 
se produc intense schim
buri nu numai de forță 
de muncă, dar mai ales 
de .produse. Două mari 
întreprinderi agricole de 
stat și o cooperativă agri
colă furnizează anual 
Bucureștiului zeci de mi
lioane de. ouă, mii de 
tone de carne de pasăre, 
de porc și de vită, mii de 
hectolitri de lapte. Ce-i 
dă in schimb Capitala, 
ne e greu să spunem, 
pentru că prezența 
marelui oraș se simte 
pînă și în vestimentația 
oamenilor, in efortul lor, 
care trebuie să devină și 
mai susținut, de a conferi

așezării lor toate atribu
tele unui centru urban.

Am străbătut împreună 
cu primarul orașului car
tierul cinematografiei, in 
care s-au construit pină 
acum peste 1 500 de apar
tamente (pină in 1980 nu
mărul acestora va ajunge 
la aproape 3 000), străzi 
din centrul orașului și de 
la marginile lui, și pretu
tindeni ne-au apărut in 
cale însemnele noului, 
ale civilizației urbane ; 
policlinica și spitalul pen
tru copii, complexe și su- 
permagazine comerciale, 
unități prestatoare de ser
vicii șl secții de produc
ție ale cooperației de con
sum și meșteșugărești. 
Trecem pe lingă clădirile 
liceelor, școlilor generale, 
grădinițelor, creșelor și 
căminelor pentru elevi și 
tineret înălțate in ultimii 
ani, și primarul imi spu
ne că la o populație de 
15 000 de locuitori orașul 
are peste 3 000 de elevi și 
116 cadre didactice...

în aceeași seară, la 
casa de cultură a orașului 
se puneau la punct, cum 
se spune, ultimele amă
nunte ale unui program 
artistic ce urma să în
cheie, duminica, o săptă- 
mină a culturii. Erau 
doar citeva dintre forma
țiile artistice cu care ora
șul a participat la primul 
Festival național „Cin- 
tarea României". Adică 
aproape două sute de ți
neri și vîrstnici artiști 
amatori, creatori populari, 
oameni care în întreprin
deri și în școli, pe șan
tiere făuresc, inalță, în
vață sub semnul puterni
cului avint pe care Con
ferința Națională a parti
dului l-a dat muncii crea
toare, pline de abnegație 
a întregului nostru popor.

Alexandru BRAD
yi.
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Direcții majore de acțiune stabilite de Conferința Națională

ORGANIZAREA MAI BUNA A MUNCII 
Șl FOLOSIREA RAȚIONALĂ A FORȚEI 
DF PRUNCĂ 1" fiecare întrePrindere se vor urmări cu prio

rea locurilor înguste, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale, or
ganizarea rațională a transporturilor uzinale.

ritate : fundamentarea corespunzătoare a normelor de muncă și de- 
'tărihinarea riguroasă a sarcinilor de serviciu, extinderea acordului glo- 

.......bal; reducerea la strictul necesar a personalului neproductiv și trecerea 
ab’estuia în sectoarele productive, repartizarea corespunzătoare a forței 
de muncă pe schimburi, folosirea integrală, în mod productiv, a timpu
lui de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea calificării pro
fesionale a oamenilor muncii, extinderea acțiunii de policalificare a 
muncitorilor și de servire a mai multor mașini.

FOLOSIREA DEPUNĂ A 
LOR DE PRODUCȚIE “prin

CAPACITĂȚI-
utilizarea la maximum

a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, completarea cu utilaje a tuturor 
suprafețelor construite, .atingerea mai rapidă a parametrilor proiectați 
la noile obiective de investiții, asigurarea unui regim optim de schim
buri, buna organizare a activității de întreținere și reparare a mași
nilor și instalațiilor.

PERFECȚIONAREA CONDUCERII Șl 
ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI. In atențla conslliilot 
oamenilor muncii trebuie să se afle : îmbunătățirea programării și 
urmăririi producției, reducerea ciclurilor de fabricație și a perioadelor 
de asimilare a produselor, ritmicitatea procesului productiv, elimina

PROMOVAREA INTENSĂ A PROGRESU
LUI TEHNICO-ȘTIINȚIFIC. Intregul potentiaI de 
creativitate din întreprinderi, institute de cercetare și proiectare, tn- 
vățămînt superior trebuie folosit pe deplin in vederea extinderii auto
matizării și mecanizării producției, creării de produse cu consumuri 
reduse de materii prime și materiale, combustibili și energie electrică, 
elaborarea de tehnologii noi și perfecționate, care să ducă la creșterea 
mai accentuată a productivității muncii. '

Măsuri concrete în întreprinderi

„A ști să asculți și să valorifici
propunerile

Sîntem din nou martorii și benefi
ciarii direcți ai unor măsuri de un 
profund umanism adoptate de condu
cerea partidului. Toate documentele 
adoptate de Conferința Națională sînt 
străbătute, ca un fir roșu, dă grija 
partidului pentru prezentul și viitorul 
țării, de preocuparea statornică pen
tru asigurarea unui trai mai bun cla
sei muncitoare, intregului popor.

Partidul ne-a învățat că bună
starea ne-o clădim singtiri prin munca 
noastră de zi cu zi, Pentru realizarea 
tuturor programelor adoptate de Con
ferința Națională este necesară o 
muncă mai rodnică, perfecționarea 
întregii activități. Referindu-mă la 
Programul de reducere a duratei săp- 
tăminii de lucru — de caro colectivul 
întreprinderii noastre, „Dacia“ Bucu
rești, va beneficia din anul viitor — 
este limpede că sarcinile ce ne revin 
nu pot fi realizate decit printr-o 
muncă mai bine organizată, mai efi
cientă. Cum altfel decit printr-o spo
rire mai accentuată a productivității 
muncii vom putea realiza — într-un 
timp mai scurt, care la nivelul unbi 
an se ridică la 192 mii ore — pro
ducția planificată pentru anul viitor,

muncitorilor11
care este substanțial sporită față de 
cea realizată in acest an. Acum cu
noaștem cu exactitate sarcinile ce ne 
revin. Filatura trebuie să realizeze, in 
fecare zi. o producție mai mare cu 
530 kg ; țesătoria cu 800 mp și fini
sajul cu 500 mp mai mult. Sînt spo
ruri pe deplin realiste. Spun aceasta 
bazîndu-mă, în primul rînd. pe fap
tul că în acest an am obtinut o creș
tere a productivității muncii de peste 
7 la sută.

Dar sînt convinsă că nu am epuizat 
toate rezervele de creștere a produc
tivității muncii. Dacă ne referim doar 
la fondul de timp — care nu este 
încă integral folosit în scop productiv 
— atunci vedem că efortul pentru a 
realiza planul în condițiile unei săp- 
tămini reduse de lucru nu este deloc 
exagerat. Și încă ceva. Țesătoria. una 
din secțiile de bază ale întreprinde
rii, secție în earo lucrez, se moder
nizează prin dotarea cu noi mașini 
de țesut de mare randament, fără su
veică. Aici avem incă o rezervă im
portantă pe care trebuie să o fructi
ficăm. Dacă’ vom pune in func
țiune în avans numai cu 10 zile toate 
mașinile noi vom putea realiza o

producție suplimentară de 100 mii 
de mp țesături.

O atenție deosebită acordăm in sec
ție calificării, pentru exploatarea co
rectă a acestor utilaje care pot asi
gura o productivitate sporită. Pe baza 
experienței pe care am dobindit-o in 
cei 17 ani de meserie am conceput 
un nou procedeu de introducere a 
firului în spătă. Lucrînd după acest 
procedeu, se reduce la mai bine de 
jumătate timpul de oprire la războiul 
de țesut, iar efortul fizic este negli
jabil. Am cea mai mare satisfacție că 
acest mod de lucru este acum pre
luat și de tovarășele mele din țesăto- 
rie. Pentru definitivarea șt extinderea 
acestui procedeu, care conduce la 
mărirea productivității muncii cu

citeva procente, am colaborat cu șe
ful secției, cu alț.i specialiști și mun
citori din întreprindere. Iată de ce 
consider că ar fi util dacă in privința 
organizării mai bune a producției și 
perfecționărilor tehnologice am fi 
consultați mai des. Dacă din 10 
oameni unul are o idee, pe ansamblu 
în întreprindere se string citeva sute 
Și idei valoroase apar ori de cite ori 
sintem consultați. O dovedește fap
tul că la „vitrina inovatorilor" sînt 
prezente numeroase creații ale mun
citorilor și cadrelor tehnice..

Ellsabeta MIHAI 
muncitoare la întreprinderea 
textilâ „Dacia" din București

mare cu 151 la sută față de 1970, 
iar în 1978 va spori cu peste 20 la 
sută față de acest an.

Toți cei ce muncesc în între
prinderea noastră fac din creș
terea productivității muncii deviza 
lor de muncă, o preocupare de prim 
ordin. O dovadă o constituie și faptul 
că programul prioritar de acțiune 
privind creșterea productivității mun
cii se îndeplinește punct cu punct, 
lună de lună și că prevederile aces
tuia sînt binecunoscute de toți lucră
torii. La nivelul secțiilor și ateliere
lor se practică bunul obicei ca, la 
începutul fiecărei săptămini de lu
cru. conducerea întreprinderii și a 
sectoarelor de producție să organize
ze operativ, cu intregul personal 
muncitor, analize asupra stadiului 
realizării sarcinilor de plan și de 
creștere a productivității muncii.

Dar rezultatele obținute nu ne 
mulțumesc. Sarcinile mari ce revin 
în continuare colectivului ne obligă 
la găsirea căilor pentru o creștere 
din ce în ce mai accentuată a pro
ductivității muncii. Prin mai buna 
folosire a actualelor spații de pro
ducție se amenajează o nouă linie de 
fabricație — linia nr. 5 — unde se 
vor realiza anual 1 200 apartamente 
cu o tehnologie de fabricație mult

SA REȚINEM !

Imbunătățită, De asemenea, chiar în 
perioada imediat următoare va în
cepe acțiunea de perfecționare a 
tehnologiei de execuție a panourilor 
mari de locuințe prin realizarea a- 
cestor panouri pe conveior cu pos
turi precise, specializate, la care ope
rațiile se vor face mecanizat. In 
acest fel va crește capacitatea de 
producție la liniile existente cu 
aproape 125 la sută.

Ion RADULESCU 
maistru la întreprinderea 
de prefabricate din beton Craiova

„Am revizuit tehnologiile de fabricație 
pe întregul cincinal*

„Iată cum rezultatele bune pot deveni 
foarte bune“

în Programul suplimentar adoptat 
de Conferința Națională este prevă
zut, în mod expres, că in domeniul 
materialelor de construcție un accent 
principal se pune pe majorarea pro
ducției de prefabricate. Realizăm în 
întreprinderea noastră prefabricate 
destinate construcțiilor de locuințe, al 
căror număr, potrivit programului su
plimentar, crește cu 190 mii aparta
mente. Ca locuitor al Craiovei sînt 
mîndru că la construirea peste plan 
a celor 10 mii de apartamente — 
cite se vor ridica în plus în actualul 
cincinal în orașul nostru — putem

să ne aducem o importantă contri
buție. Faptul că personalul munci
tor al întreprinderii a reușit să' de
pășească prevederile de plan „la zi" 
cu 10 milioane lei și sarcinile de 
creștere a productivității muncii, in 
condițiile diversificării și moderni
zării producției, dovedește perseve
rența și hotărîrea cu care acțio
năm în vederea realizării exem
plare a obiective'or actualului cin
cinal. Demn de relevat este faptul 
că în întreprinderea noastră crește 
de la an la an nivelul productivită
ții. în 1977, acest indicator este mai

La întreprinderea de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, productivi
tatea muncii înregistrează o creștere 
de 9,9 la sută, concretizată intr-un 
spor de producție în valoare de 172 
milioane lei. Prin realizarea și depă
șirea indicatorilor de bază, pînă la 
sfîrșitul acestui an se vor fabrica 
suplimentar 7 instalații de forat son
de echivalente F-200, 146 reducții 
pentru prăjini de foraj, 1 f28 tone 
piese turnate din oțel, piese de 
schimb în valoare de peste 1.5 mi
lioane lei. Demn de reținut este fap
tul că din sporul de producție pla
nificat în acest an, 90 la sută se ob
ține pe seama creșterii productivi
tății muncii.

în activitatea noastră, ca de altfel 
în întreaga ramură a intflistriei con
structoare de mașini, căreia îi revin 
sarcini deosebite pentru înfăptuirea 
Programului suplimentar de dezvol
tare a economiei naționale, un loc 
primordial ocupă preocupările pen
tru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. Concentrîndu-ne 
eforturile asupra laturilor calitative 
ale activității productive, în între-

prindere s-au revizuit tehnologiile 
de fabricație la aproape toate pro
dusele prevăzute in programul de 
fabricație pe anul viitor și pe între
gul cincinal. Concomitent cu desfă
șurarea acestei acțiuni, o atenție 
deosebită s-a acordat asimilării in 
fabricație a unor produse de înaltă 
tehnicitate — solicitate îndeosebi pe 
piața externă — și accentuării profi
lării întreprinderii în exclusivitate 
pe fabricarea de utilaj petrolier. 
Astfel, a fost preluată pentru fabri
cație întreaga gamă de instalații dc 
foraj sonde T-50, P-80, F-100 ; au 
fost asimilate prin plan tehnic insta
lațiile de foraj structural F-50 pe 
autoșasiul românesc „Roman" și s-a 
diversificat grupa instalațiilor de in
tervenție la sonde. Paralel cu acțiu
nile de realizare a acestui program 
care vizează Îndeosebi producția anu
lui viitor și a întregului cincinal, s-au 
întreprins măsuri concrete de pu
nere în valoare a inteligenței tehnice 
a cadrelor de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, creativitatea tehnică fiind 
orientată cu precădere spre me
canizarea și automatizarea unor pro

cese de producție cu volum mare de 
muncă.

în anul viitor șt pe întregul 
cincinal ne revin sarcini deosebit de 
mobilizatoare. In 1978 va trebui să 
sporim productivitatea muncii ca 15,3 
Ia sută. în acest scop, comitelui de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
au stabilit un amplu plan de măsuri 
care va permite realizarea exempla
ră a acestor obiective. îndeplinirea 
punct cu punct a măsurilor stabilite 
va duce la obținerea pină la sfîr
șitul cincinalului a unei producții 
suplimentare de utilaj petrolier in 
valoare de peste 500 milioane lei. 
între măsurile care vizează, in 
principal, creșterea productivității 
muncii și ridicarea calității produse
lor fabricate se numără realizarea 
unui stand de probă la presiune pen
tru corpurile de armături industriale; 
amenajarea bazei de șarjare pentru 
oțelărie ; alimentarea halelor de 
montaj cu oxigen și acetilenă prin 
conducte de la rețea : perfecționarea 
în continuare a unor tehnologii de 
turnare ș.a. Programul are in vedere, 
de asemenea, perfecționarea pregă
tirii tehnice a programării, lotizării 
și lansării în producție a produselor, 
măsură care, alături de cele care 
privesc reproiectarea unor produse 
și repere, pun în evidență un efect 
economic de aproape 20 milioane lei. 
Se Înfăptuiește, de asemenea, in 
continuare, un program complex de 
ridicare a calificării și de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii, incepînd cu personalul muncitor 
pină la directorul întreprinderii. Sint 
cuprinși în cursuri în primul rind 
muncitorii din primele categorii de 
retribuție, a căror pregătire trebuie 
ridicată la nivelul exigentelor tehno
logiilor noi aplicate și al tehnicității 
produselor fabricate.

Inq. Silvestru SCRABA 
întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște

„Sărmana victi
mă și bătăușul 

notoriu"
Dreptul de a sesiza 

il are, după cum se 
știe, orice om al mun
cii. Șerban Lucian din 
comuna Movileni, ju
dețul Galați. a găsit 
insă de cuviință să se 
folosească de acest 
drept nu pentru a re
lata adevărul*, nu pen
tru a îndrepta even
tuale neajunsuri din 
unitatea în care a 
muncit ca electrician 
— C.A.P. Movileni — 
ci pentru a dezinfor
ma, a denigra pe pre
ședintele cooperativei 
agricole și pe primarul 
comunei. De aseme
nea, el a mai abuzat 
de acest drept pentru 
„ vi ascunde 

ț priile-i lipsuri, 
portamentul său ne
corespunzător în mun- 

ț că și în relațiile cu 
oamenii. Concret, el 
afirma în scrisoarea 
adresată redacției că 
i s-a desfăcut contrac
tul de muncă din „ură 
personală" de către 
președintele C.A.P., 
care l-ar fi șî bruscat, 

’/iar primarul, in loc 
să-l ajute pentru a 
restabili legalitatea, s-a 
purtat necuviincios eu 
el. După care, tre- 
zindu-se brusc „con- 

. știința" în el, a înce
put Să facă fel de fel 
de afirmații la adresa 
celor doi, care ar co
mite abuzuri și ar fi 
dobindit unele bunuri 
pe căi necinstite.

Scrisoarea sa a fost 
verificată de către ac
tiviști cu munej de 
răspundere de la Co
mitetul județean Ga
lați al P.C.R. Din răs
punsul trimis redac
ției rezultă că, de 
fgpt,. vinovatul 'este 
insuși autorul sesiză
rii, iar afirmațiile fă- 

' cute în legătură cu 
președintele coopera
tive! agricole și prima
rul comunei sînt ne- 
SdcvăratC, calomnioa
se. Adevărata cauză a 
desfacerii contractu
lui sau de muncă cate 
indisciplina, atitudinea 
să huliganică. In- 
tr-una din zile, auto
rul sesizării și trei 
șoferi ai cooperativei 
au fost trimiși să 
execute lucrări pe tar
laua situată în punc
tul „Stejar". Ei s-au 
prezentat la mun
că nu dimineața, cum 
era normal, Ci după 
ora 12.30. Cind pre
ședintele i-a cerut ex
plicații unuia dintre 
el, „Șerban Lucian a- 
cesta a răspuns obraz
nic, lovindu-1 pe pre
ședinte". Firesc, con

siliul de conducere (și 
nu președintele, cum 
Se afirma in scrisoare) 
„a emis hotărirea nr. 
9 din 17 august a.c. 
prin care i se desfăcea 
contractul de muncă 
din funcția de elec
trician la C-A.P. și i 
se oferea posibilitatea 
de a munci in 
C.A.P. la alte 
agricole".

Din răspuns 
apoi că Șerban

cadrul 
munci

’ a-și pro- 
com-

aflăm 
Lucian 

nu era ia prima sa 
manifestare de acest 
fel. în timp ce lucra la 
asociația economică 
intercooperatistă pen
tru îngrășarea porcilor 
din Movileni i s-a 
desfăcut contractul de 
muncă pentru că a 
lovit pe un tehnician 
care coordona 
lucrări. De la 
ția economică 
cooperatistă 
îngrășarea t 
din Movileni 
desfăcut, de 

contractul

ducție rezultate
frumoase, cu oameni 
harnici, totuși nu are 
nici un mijloc de 
transport spre orașul 
Vaslui, Aceasta, de
oarece drumul jude
țean Ferești — Moara 
Domnească este im
practicabil din cauza 
unei porțiuni de 
km, nepietruite, 
arăta intr-o 
adresată 
semnată de un mare 
nuniăr de 
Ne aflăm

2,6 
se 

scrisoare 
redacției,

„LUNA 
CADOURILOR"

Gama produselor PELOX for
mată din loțiune tonică, emul
sie hidratantă, creme, șampon și 
spumant de bale ; casetele EV A, 
BUCUREȘTI, ADAM. ROM- 
ARTA-gVA si ROMARTA-A- 
DAM ; fard și tuș contur pentru 
pleoape ABC ; parfumurile EV A 
LUX și DOR ; apa de colonie 
MARGARETA si pudra compac
tă CRISTAL LUX, lată doar 
citeva produse cosmetice din 
bogatul sortiment de care dis
pun MAGAZINELE ȘT RAIOA
NELE SPECIALIZATE. ALE 
COMERȚULUI DE STAT;

„ÎMPUȘCĂTURI
SUB CLAR DE LUNĂ"

unele 
asocia- 

inter- 
pentru 

taurinelor 
1 s-a 
aseme

nea, contractul de 
muncă pentru „părăsi
rea locului de muncă 
și atitudine huliganică 
față de conducerea 
nității". De altfel, „in 
întreaga comună, după 
cum se precizează in 
răspuns, oamenii, in
clusiv megieșii locuin
ței sale, îl cunosc ca 
pe un element turbu
lent și bătăuș". Față 
de acest mod de com
portare, se menționea
ză apoi în răspuns, 
măsura luată de con
siliul de conducere este 
apreciată ca justă.

în încheiere se sub
liniază in răspuns că 
„s-a discutat cu peti
ționarul fiecare ' pro
blemă în parte (refe
ritor la afirmațiile fă
cute de el in legătură 
cu președintele C.A.P. 
și primarul comunei 
— n.n.). neputind sus
ține cele afirmate în 
scrisoare, și 1 s-a ex
plicat că a greșit, fiind 
sfătuit să se Încadreze 
în normele de convie
țuire socială, să re
nunțe la calomnii și 
acuzații neîntemeiate.

.Sfaturi foarte bune, 
de altminteri, de care 
autorul trebuie, este 
obligat să tină seama.

u-

Propunerile ce- 
tdțeniîor, în a- 
tenția organelor 

locale
Noi, locuitorii satu

lui Ferești, comuna 
Văleni, județul Vaslui, 
sat care număra 4 000 
de persoane, vă adre
săm următoarea ru
găminte : satul nostru, 
deși este destui de 
mare și are o coope
rativă agricolă de pro-

locuitori. 
la o dis

tanță de 8 km de șo
seaua națională si 18 
km de orașul Vaslui 
— nu prea mare, dar 
nici mică, atunci cind 
nu ai cu ce să te de
plasezi pentru rezol
varea diverselor tre
buri la Vaslui. Situa
ția este cunoscută de 
mai multe organe ju
dețene și de deputății 
județeni, locuitorii sa
tului au mai făcut nu
meroase sesizări, dar 
pină acum nu s-a re
zolvat nimic.

Consiliul popular al 
județului Vaslui, că
ruia i s-a trimis scri
soarea spră soluționa
re, ne-a răspuns ur
mătoarele : tronsonul 
de drum la care se 
referă locuitorii satu
lui Ferești totalizează 
5,5 km ; direcția jude
țeană de drumuri și 
poduri Vaslui a ame
najat și pietruit, în 
limita fondurilor apro
bate in acest an, 3 km 
de drum, ce au nece
sitat operațiuni ca te- 
rasamente, poduri și 
podețe, șanțuri pentru 
scurgerea apelor, pre
cum și pietruirea, cu 
balast și piatră spar
tă, împănate cu nisip 
din cariere locale. 
Restul de 2.5 km drum 
nu a putut fi amena
jat din lipsă de fon
duri. Pînă la sfîrșitul 
anului 1977 se vor mai 
executa lucrări de te- 
rasamente și 
pe porțiunea 
neamenajat, 
ca în cadrul 
rilor de plan 
să se execute pietrui
rea cu balast și piatră 
spartă — lucrări Care 
vor necesita circa 600 
mii lei. în primul se
mestru al anului vii
tor drumul va putea 
fi practicat de mijloa
cele de transport In 
comun și. in consecin
ță, se va pune în func
țiune traseul de auto
buze Vaslui — Moara 
Domnească — Ferești.

în cadrul intîjniri- 
lor cu cetățenii, pri
marul comunei a dat 
răspuns la aceste pro
bleme ridicate în sesi
zare.

3 podețe 
de drum 

urmtnd 
prevede- 
pe 1978

Necuiai ROȘCA

CETĂȚENII PROPUN —
CETĂȚENII ÎNFĂPTUIESC

Ziua de muncă a primarului — șe> 
spune pe drept cuvînt. — incepe cu 
piața. Și nu o dată se sfîrșește tot cu 
aceasta.

Așa s-a întîmplat și în acea zi de 
la. începutul lunii octombrie, din anul 
acesta, cind locuitorii cartierului 
Berceni și cei mutați in noile blocuri 
de pe șoseaua Giurgiului din Capitală 
se aflau in plină perioadă de pregă
tire pentru aprovizionarea de iarnă. 
Spre seară, după o ședință la comi
tetul municipal de partid,'in care se 
stabiliseră sarcinile prioritare pînă 
la sfirșitul anului, tovarășul Nicolae 
Ganea, primarul sectorului 5, a porni
t-o din nou spre piețe. S-a oprit ci
teva minute pe șoseaua Giurgiului, 
in piața „Progresul", si a pornit apoi 
direct spre complexul comercial aflat 
chiar in mijlocul cartierului Berceni, 
unde, in jurul unităților de legume 
și fructe, erau instalate și citeva zeci 
de mese de desfacere pentru produ
cătorii individuali. Dar, din lipsa unor 
amenajări corespunzătoare, aceștia 
mergeau cu produsele tot in piețele 
centrale ale orașului.

Și totuși, lucrurile nu mai puteau 
continua astfel. Cartierul Berceni a 
ajuns la aproape 150 000 de locuitori, 
ce.i rnai mulți dintre ei — oameni 
ai muncii la marile întreprinderi 
situate in noua platformă industrială 
din apropiere. Cetățenii se adresau 
primăriei : „De ce să fim nevoiți să 
mergem în centru după cumpără
turi ? De ce să nu se găsească toate 
cele necesare și la noi, in eartfer ? 
Deși in ultimii doi ani in sector au 
fost construite și date in folosință o 
seamă de unități comerciale, a căror 
suprafață însumează peste 15 000 mp, 
urmind ca pină in T980 acestora să 
li se mai adauge. îndeosebi in zonele 
cele mai dens populate, altele totali- 
zind 30 000 mp, dotările comerciale 
ale noilor ansambluri de locuințe nu 
reușeau să satisfacă intr-o măsură 
corespunzătoare cerințele locuitorilor. 
De aceea, n-a surprins pe nimeni 
faptul că printre problemele cel 
mai des aduse in discuție în intilni- 
rile cu cetățenii din cadrul recentei 
Campanii electorale figurau cu re
gularitate și cele legate de extin
derea și modernizarea actualelor pie
țe agroallmentare. Și o bună parte 
din propunerile cetățenilor făcute în 
acest sens păreau pe deplin reali
zabile. Dar, ceea ce la Început părea 
oarecum simplu, mai rămîneau nu
meroase aspecte de elucidat. Era 
vorba doar de realizarea unor zone 
comerciale bine închegate., încadrate 
armonios în peisajul arhitectonic și 
edilitar din jur, menite Bă asigure

servirea în bune condiții a unui 
mare număr de cumpărători. Prin 
âceastă prismă, fiecare detaliu reali
zabil acum se cerea încadrat în per
spectiva întregului^ spre a se evita 
orice soluții improvizate, genera
toare de cheltuieli inutile.

în consecință. au fost solicitați 
să-și spună părerea, pe baza sugesti
ilor și propunerilor formulate de ce
tățeni. pe de o parte, și a prevede
rilor din schițele de sistematizare, pe 
de altă parte, numeroși specialiști in 
âcest gen de lucrări, proiectanți, 
arhitecți și constructori din unitățile 
economice ale sectorului. Concluziile 
desprinse din această consultare au

O valoroasă inițiativă 
a Consiliului popular 

al sectorului 5 
din Capitală

făcut apoi obiectul unei' discuții In 
cadrul biroului comitetului de partid, 
la care au participat secretari ai 
comitetelor de partid și directori ai 
Celor mai importante întreprinderi 
din sector, >n calitatea lor de repre
zentanți direcți ai celor mai mulți 
dintre viitorii beneficiari ai dotărilor 
respective.

— Toți cei chemați să-și spună 
părerea — ne relatează primarul sec
torului — s-au considerat, intr-un fel 
sau altul, implicați direct in întreaga 
acțiune, asumindu-și o seamă de 
responsabilități concrete, pe baza 
cărora devenea posibilă rezolvarea, 
intr-un timp record, a intregului 
proiect al pieței din Berceni, iar o 
altă echipă similară de la Institutul 
de proiectări comerciale să asigure, 
in aceleași condiții, proiectele de a- 
menajare și extindere a piețelor din 
apropierea magazinului BIG și „Pro
gresul". în esență, proiectanții preco
nizau să asigure piețelor menționate 
funcționalitatea necesară pe baza 
unor soluții constructive pe cit de 
simple, pe atit de eficiente. Element 
deosebit de important, deoarece, in 
lipsa unui constructor dispus să preia 
rapid execuția acestor obiective, toa
te lucrările prevăzute puteau fi efec
tuate în întregime cu forțe proprii. 
Și, intr-adevăr, după citeva zile de 
discuții, flecare întreprindere se afla 
în măsură să pună la dispoziția pri
măriei echipe complexe de lucru, 
fără ca procesul de producție să fie 
afectat. Oamenii sosiți pe șantiere —

muncitori de la Întreprinderea meca
nică de utilaj chimic, întreprinderea 
de mașini grele, „Autobuzul", „Auto- 
mecanica", „Danubiana", întreprin
derea de prefabricate din beton, 
„Dîmbovița", „Pionierul" și „Teh
nica medicală" — au trecut cu 
hotărire la acțiune, ințelegind că, 
in felul acesta, fiu fac decit 
să-și transforme propriile lor pro
puneri in fapte. Toate lucrările 
s-au desfășurat sub directa supra
veghere a unor activiști ai comitetu
lui de partid al sectorului, deveniți 
adevărați diriginți de șantiere.

Care este situația acum, la mai 
puțin de două luni de la inceperea 
acestor lucrări ?

în vecinătatea magazinului BIG de 
la intrarea in Berceni, pe un teren 
viran, a apărut o piață acoperită in 
suprafață de peste 2 400 mp. cu ni
mic -mai prejos, spre exemplu, față 
de cea din Piața Unirii, oferind con
diții dintre cele mai bune pentru 
desfacerea produselor agroalimentare. 
Din cele 520 mese pentru producătorii 
individuali, toate adăpostite sub co
pertine. ușoare, confecționate din 
materiale plastice, aproape 160 se 
află în spații închise, care, iarna, în
deplinesc atributele unei hale mo
deme, capabilă să asigure desfășu
rarea activității comerciale indife
rent de capriciile vremii.

Pe bulevardul Metalurgiei, înca
drată intre cele două pavilioane ale 
complexului comercial, s-a amenajat 
o piață agroalimentară asemănătoare, 
cu circa 400 de locuri acoperite pen
tru producătorii individuali, din care 
un sfert intr-o incintă complet în
chisă pe timp de iarnă. în sfirșit, 
pe șoseaua Giurgiului, in piața „Pro
gresul", a fost dat in folosință un 
platou, realizat in condiții similare, 
cu peste 359 de mese de desfacere a 
legumelor și fructelor, care, împreu
nă cu unitățile comerciale existente, 
dispune de toate condițiile necesare 
asigurării unei bune aprovizionări a 
populației din zonă.

Rezultatele spun totul, constituind 
cea mai bună pledoarie pentru ca 
valoroasa inițiativă a pflmăriei sec
torului 5 al Capitalei — care, așa cum 
rezultă limpede din acest caz, este 
decis să fructifica pe deplin amplul 
dialog cu cetățenii din perioada 
campaniei electorale — să fie conti
nuată și amplificată. Atit de către 
autorii ei, care mai au incă de 
transpus in realitate și alte proiecte 
asemănătoare, cit mai ales de către 
colegii lor de la primăriile celorlalte 
sectoare din Capitală.

D. TÎRCOB

Surprinde plăcut a- 
cest. nou film româ
nesc de acțiune. De 
acțiune și nu polițist, 
cu toate că situațiile 
sint cele clasic poli
țiste : descoperirea u- 
nor bandiți care la 
acea oră (1947) mai 
terorizau cite un sat 
intr-o îndepărtată re
giune a țării. Relațiile 
lor și mai ales modul 
de a Ie trata cu un 
interes social și psiho
logic lăsînd in urmă 
canoanele genului, cu 
un umor ce nu vizea
ză parodia cit culoa
rea, culorile variate 
ale vieții, îmbogățirea 
cu atente notații de 
mediu, tipologie, men
talitate. surprind plă
cut în aceste împuș
cături... bine direcțio- 
nate prin regia lui 
Mircea Mureșan, după 
scenariul de Petre 
Sălcudeanu. Am spus 
că filmul „surprinde" 
avînd în vedere reușita 
lui pe un teren de obi
cei minat de superfi
cialitate și pompierism 
cascadoristic.

Dar să descindem la 
locul acțiunii : un fru
mos sat ardelean, ex
celent ’ valorificat de 
un tinăr operator. Dan 
Niculescu. cu coline 
domoale și mioare ce 
urcă spre munții cu 
virfuri in zăpadă. Plai 
idilic, clar de lună și, 
prin contrast, spaima 
ce bintuie ținutul a- 
nunțată de o rafală 
energică de împușcă
turi. Urmărirea sol
dată cu o primă vic
timă, apoi o scenă 
lent decupată, cu un 
suspens bine dozat : 
banditul care a reușit 
să scape pătrunde 
noaptea in casa mora
rului. îi amintește cu 
o voce șoptită. în 
contrast cu privirile 
vindicative, că și-a căl
cat „jurămintul" și-I 
lichidează pe loc, îm
preună cu toată fami
lia. Acte de cruzime 
?i intimidare a popu
lației pe care orga
nele securității sint 
chemate să le stăvi
lească : ne aflăm in 
plină acțiune de cu
rățire a ultimelor ban
de de legionari ; țăra
nii trebuie salvați de 
șantaj și teroare, pen
tru ca țara să-și re
capete liniștea greu 
zdruncinată de război.

Scenariul pornește 
de la fapte petrecute 
cindva. coautorul — 
moral — al filmului, 
unul din foștii parti- 
cipanți ai acțiunii, 
este astăzi consultant 
istoric. Viața îsi dă și 
ea concursul la gene
ric. Important pentru 
eroii de ieri — eroii 
filmului de astăzi : un

căpitan (interpretat de 
Ion Besoiu) și ajutoa
rele sale (Ion Cara
mitru și Mircea Dia
conul — era, pe lingă 
lichidarea teroriștilor 
(chestiune de timp șî 
dibăcie), distilarea În
crederii oamenilor lo
cului. Trebuia proce
dat cu mult tact șl 
grijă nu numai pen
tru viața, dar și pen
tru moralul greu în
cercat al unor oameni 
ca bătrinul Aron sau 
fiul său Luca, închis 
pentru port ilegal de 
armă. Dar cum să te 
aperi altfel de lupi 
singeroși. ca Olteanu, 
se întreabă bătrinul 
(Amza Pellea) cu obi
dă sinceră și haz amar.’ 
propriu munteanului 
învățat mai mult să 
rabde decit să înfrun
te. Dar și cind o face

nu-și cruță nici fecio
rul (Dan Nuțu).

La primul lor film 
— sft-i zicem polițist, 
deși accentele, am vă
zut. sînt altele — sce
naristul și regizorul, 
experimentați autori 
de drame și de come
dii, îmbină fericit, cu 
farmec și firesc, dra
ma și comedia, reu
șind un spectacol care 
nu obosește nici prin 
exces de împușcături, 
nici prin tir de vorbe 
cu iz moralizator. Re
cord național ! (cine
matografic).

Ritmurile, cind di
namice, cind molcome, 
sint orchestrate regi
zoral cu dibăcie pe o 
partitură dramatur- 
gică bine proporțio
nală, dar nu sur
priza descoperirii cri
minalului (il știm 
din capul locului) și 
nici măcar cea a com
plicilor săi (citeva fal
se bănuieli sint clar 
direcționate), ci vioaia 
alternare a timpilor 
tari de acțiune cu nei 
de liniște rău preves
titoare te antrenează 
în joc. Un joc deloc 
gratuit, cum am văzut, , 
pentru că miza e im
portantă : restabilirea 
liniștii, dar cu calm ,și 
intelepctune. cu pru
dență chiar. într-o 
meserie â riscului. 
Bine cumpănite ca
racterele diferite ale 
celor doi ofițeri : unul 
(Ion Caramitru) neli
niștea și pripeala per
sonificate, celălalt (Ion 
Besoiu) un calm năs

cut. dar și educat. Ex
celentă întreaga echipă 
de actori ; ei creează, 
prin spontaneitate și 
inteligentă interpreta
tivă, suSpensul cel mai 
pasionant al filmului. 
Privirea in permanen
tă alertă a Iui Ion 
Caramitru aruncă asu
pra eroului un mis
ter dinamic : vioiciu
nea replicii și sponta
neitatea jocului, sin
ceritatea totală a lui 
Mircea Diaconu fac 
din personajul său 
unul din cele mai fer
mecătoare portrete ale 
cinematografului ro
mânesc ; bonomia și 
autoironia blajină a 
ofițerului slujit cu cre
dință de Ion Besoiu ; 
masivitatea artistică a 
lui Amza Pellea reali
zează din bătrinul 
Aron. scump la vorbă 
și ager la minte, o fi
gură populară memo
rabilă ; harul ambigui
tății, al exaltării per
fide de iezuit „slujitor 
al lui Jehova", dar și 
al instrumentelor lui 
mai terestre, găsesc 
in Octavian Coteșcu 
un rafinat tălmăcitor. 
Verva acidă și mobili
tatea lui Dan Nutu se 
transmit creator tînă- 
rului său Luca ; cu 
ințelegere pentru umi- 
lltatea, cind sinceră, 
cind prefăcută, iși ser
vește Avram Besoiu 
partitura ; Jean Con
stantin și Catrinel 
Blaja — vii pete de 
culoare in acțiune — 
primul cu efect sigur 
la public; tinăra Inter
pretă într-0 reușita 
evoluție dramatică. 
Distribuția e comple
tată cu succes de Cos- 
tcl Constantin, punc- 
tind nervos, cu subti
litate, monocromia u- 
nui „negativ". Deco
rurile si costumele 
sint create cu fantezie 
funcțională, cu vădita 
admirație pentru sur
sa lor populară, de că
tre arhitectul Giulio 
Tincu, într-un acord 
fericit cu intențiile sce
naristului și regizoru
lui. obține prin va
rietatea si dinamica 
unghiurilor o partitu
ră plastică expresivă 
proaspătul talent in 
materie de imagine 
Dan Niculescu. Mon
tajul frumos executat 
e semnat de Elena 
Pantazică.

O certă reușită ar
tistică. un spectacol 
plăcut, viu și pasio
nant, care ne aduce în 
prim-plan oamenii unei 
perioade dramatice și. 
in raport cu ei, dina
mica spectaculoasă a 
evenimentelor.

Alice MANOIU
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întâmplarea a făcut ca două 
surori să fie despărțite și să nu 
știe nimic una de alta. Cea mică 
a fost dată la un leagăn de co
pii din Craiova după care, cind 
s-a făcut mare, și-a rostuit viața 
fără să știe că mai are pe 
lume o soră. Dar sora ei mai 
mare. Maria Suciu din Arpașul 
de Jos, județul Sibiu, a făcut 
tot ce a fost omenește posibil 
să dea de urmele ei. Așa a 
ajuns să se adreseze și miliției 
județului Dolj. După migăloa
se și îndelungi investigații, Ma
ria Suciu a fost anunțată că 
sora ei, Elvira Nuță, a fost, in 
sfîrșit, găsită. O întimplare e- 
moționantă, după 23 de ani ! Din 
partea amindurora, un cuvînt de 
mulțumire pentru strădania oa
menilor in uniformă albastră.

Zburdați, 
căprioare!

Pentru vremea aspră, de iar
nă, in pădurile de pe raza Oco
lului silvic Borsea, in locuri 
anume amenajate, vinătorli au 
dus din timp hrană îndestulată 
pentru cerbi și căprioare. De 
la o vreme, in jurul maldăre
lor de fin apăruseră urme de 
lupi. Limpede : lupii dădeau tir- 
coale pentru a surprinde plăpin- 
dele viețuitoare. înfruntind vi
tregia unei seri geroase, teh
nicianul Iosif Matyus s-a așe
zat, răbdător și atent, la pindă. 
Deodată, și-a făcut apariția mu
safirul nepoftit — o namilă de 
lup. Bun ochitor, I.M. l-a dobo- 
rit la pămint. Este a șaptea di
hanie căreia i-au venit de hac 
vinâtorii Ocolului silvic Borsec, 
scăpind cel puțin tot atitea că
prioare din ghearele lor lacome.

Fluieră 
a pagubă

între altele, anchetatorii mi
liției urmează să afle și modul 
in care Ioan Adam, merceolog 
la o întreprindere din Bacău, 
și-a făcut rost de o delegație in 
alb, cu ștampilă in regulă, pe 
care a completat-o cum l-a 
tăiat capul. Cu delegația in bu-* 
zunar, fluierind vesel, s-a dus 
glonț la unitatea nr. 5 Agrocoop, 
tot din Bacău, unde i-a spus 
gestionarei Maria Andronic :

— întocmește la băiatu’ o fac
tură pentru vreo 1 500 de kg 
de cartofi, vreo sută de kg de 
fasole uscată, mai pune și niște 
mere să fie și să se găsească, 
după care eu semnez că am ri
dicat marfa, tu semnezi că mi-ai 
dat-o, dar eu n-o iau toată, tu nu 
mi-o dai, ci. o. pui. in. vinzare, 
după care facem juma-juma.

Zis și făcut. Fluierind a... ciș- 
tig, merceologul s-a dus și la 
gestionarul Tudor Manea, de la 
Agrocoop nr. 1, din același Ba
cău, de unde, prin același fals 
și uz de fals a încasat 5 000 de 
lei. Acum, toți trei, așteptând să 
vadă cam cit au de „încasat" 
după lege, fluieră a pagubă.

La un viraj 
brusc

Tractoristul rutierist Nicolae 
Filimon de la Trustul de con
strucții forestiere Brașov, tran
sporta balast pentru un șantier 
din Toplița, județul Harghita. 
Deși trebuia să circule cu mare 
atenție, datorită remorcii încăr
cate, el a făcut un viraj brusc. 
Urmarea a fost tragică: trac
torul s-a răsturnat in ptriul 
Călimănel. iar N.F. s-a înecat. 
O clipă de neatenție, care l-a 
costat pe Nicolae Filimon viața. 
Avea doar 23 de ani...

Ghici, ce-i 
înăuntru ?

— Și cam ce zici c-ar fi In 
vagonul aista 7 — l-a întrebat 
Traian Nițu pe Dumitru Cirdei.

— Știu eu 7 Parcă ar suna a 
butoi — a răspuns Cirdei lui 
Nițu.

— A butoi, a butoi, dar vorba 
e ce-o li înăuntru : țuică sau 
vin 7

— Păi decit să ne ciorovăim, 
mai bine să vedem ce și cum.

Și au văzut. Vagonul era plin 
cu sticle de vin.

— Luăm și noi cite una de 
probă ?

Nu se știe exact cine a în
trebat, nici ce răspuns a dat ce
lălalt. Ceea ce se știe precis, e 
că Nițu și Cirdei. lucrători în 
stația C.F.R. Suceava-Nord, au 
început să inșface cite o sticlă, 
apoi două, nouă, nouăzeci și 
nouă. Numărătoarea exactă a 
făcut-o miliția : 108 sticle cu 
vin. Văzindu-se prinși, pe cei 
doi i-a apucat amețeala.
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Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit luni 
pe James Johnson, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Marea Britanie—România, care se 
află intr-o vizită in țara noastră, la 
invitația Grupului parlamentar de 
prietenie România—Marea Britanie.

în timpul întrevederii s-a subli
niat satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor dintre România 
și Marea Britanie, s-a reliefat rolul 
parlamentarilor în dezvoltarea și în
tărirea raporturilor de prietenie și

colaborare pe diverse planuri dintre 
cele două țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

★

în aceeași zi, oaspetele a avut 
întrevederi cu președintele Grupului 
parlamentar de prietenie România— 
Marea Britanie. Vasile Pungan, și 
membri ai grupului, precum și cu 
președintele Asociației de prietenie 
România—Anglia, Mihnea Gheor
ghiu.

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul Gheor- 

ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Ferguson 
Smith, vicepreședinte al firmei „Bri
tish Aerospace Corporation".

în cursul întrevederii șu fost abor
date probleme legate de extinderea 
cooperării intre industria aeronauti

că din țara noastră și firme speciali
zate din Marea Britanie.

La convorbire a participat Gheor- 
ghe Boldur, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul Angliei la București, Regi
nald Louis Seconde.

(Agerpres)

Dor de fată
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„Vă scrie o mamă a șapte t 
copii, bătrină și suferindă". Așa I 
începe scrisoarea semnată de ’ 
Lucreția Burbău din comuna . 
Gitaia, județul Timiș. „Cu mul
tă amărăciune — continuă bă- I 
trina — vă aduc la cunoștință că 
unul din cei șapte copii pe 
care i-arn crescut cum am pu- I 
tut, nu mai vine să mă mai vadă 
și nici măcar nu-mi dă vreo . 
veste de trei ani de zile. O 
cheamă Libia loniță, după nu- > 
mele soțului. Și eu, și ceilalți 
frați ai ei am căutat-o peste ■ 
tot, dar degeaba. Nu vreau ni- f 
mic de la ea, decit atita : să 
afle că nu e zi să nu mă gin- . 
dese la ea, și că mi-e tare dor I 
s-o văd sau să aflu măcar o * 
veste bună". Auzi, Livia ?

Rubricâ realizata de *
Petre POPA I
cu sprijinul corespondenților ! 
„Scintell"

t V
Programul 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran.
11,05 In alb și negru. „Porumbelul care 

a făcut... o minune".
11,55 Astăzi vă prezentăm... Spectacolul 

contemporan „Minuni de fiecare 
zi", realizat pe platforma Combi
natului siderurgic Galați, cu co
lectivul de actori ai Teatrului dra
matic Galați.

12,25 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Cui*s de limba engleză.
17,05 Cîntarea României. Ansambluri 

artistice din județul Caraș-Seve- 
rin.

17,20 Hochei : U.R.S.S. — Cehoslovacia. 
Selecțiuni înregistrate.'

17,55 Schiță de portret : Cella Dela- 
vrancea.

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

19,00 întrebări și răspunsuri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal > Documentele Confe

rinței Naționale a partidului — 
călăuză în acțiune.

19,50 ReDublica XXX. Azi, județul Ialo
mița.

20.20 Seară de teatru : „Don Carlos" 
de Friedrich Schiller. Premieră 
TV. Traducerea Alexandru Phi- 
lippide.

22.20 Telejurnal.
22.30 închiderea programului.

Programul 2

19.50 Film serial pentru copii : Ivanhoe. 
Reluarea episodului 9.

20.15 Viața economică a Capitalei
20,45 Tineretul Capitalei.
21.15 Telex.
21.20 Muzică de cameră.
21.50 Flacăra vie a științei : Acad. Paul 

Bujor.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a invitat la un con
cert, luni seara, pe membrii corpului 
diplomatic din București.

La spectacol, desfășurat in Stu
dioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii, al cărui program a inclus lucrări 
de muzică românească și universală, 
și-au dat concursul soliști și formații 
artistice de prestigiu.

★

Luni, George Macovescu, minis
trul aljpcerilor externe al Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe 
A. W. Shams-ul Alam. noul amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Populare Bangladesh, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc luni deschiderea cursuri
lor secției Facultății de ziaristică cu 
durata de trei ani pentru pregătirea 
de ziariști din țările in curs de 
dezvoltare. în anul universitar 1977 
—1978 sint înscriși studenți din 14 
state din Africa și Asia, cu care 
România întreține strînse legături 
de prietenie și colaborare.

★

Liceul pedagogic „C. Negri" din 
Galați a împlinit 100 de ani de e- 
xistență. Cu acest prilej, a fost orga
nizată o adunare festivă, in cadrul 
căreia participanții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă, in 
care se spune intre altele : De-a lun
gul existenței sale centenare, liceul 
nostru a format numeroase gene
rații de învățători și educatoare, ca
dre care și-au adus o contribuție de 
seamă la ridicarea nivelului cultural 
și spiritual al oamenilor de pe aceste 
meleaguri. Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general — 
se spune in încheierea telegramei — 
că vom acționa și în continuare cu 
pricepere și dăruire, cu perseverență 
și fermitate pentru a ne aduce con
tribuția la dezvoltarea și perfecțio
narea continuă a învățămintului ro
mânesc, la ridicarea lui pe cele mai 
înalte culmi, încadrîndu-ne astfel în 
efortul pe care întregul nostru popor 
îl consacră operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

(Agerpres)

Din activitatea partidelor progresiste, 

democratice din noile state independente 

MMI $1 PREOCUPĂRI ALE FREUMO 

PENTRU TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE IN MOZAMBIC
în Mozambic urmează să se întru

nească in prima legislatură Adu
narea Populară desemnată in urma 
alegerilor de la 4 decembrie. întru
nirea forului legislativ mozambican 
se înscrie în amplul proces institu
țional menit să pună bazele puterii 
populare in țară. în âcest cadru 
s-au desfășurat mai întâi, cu două 
luni în urmă, alegeri pentru orga
nele locale ale puterii de stat — pri
mele din istoria țării — cu prilejul 
cărora's-au desemnat adunările pro
vinciale, de district și ale localități
lor.

Ca încununare a procesului de 
formare a noilor instituții, in con
formitate cu actualul stadiu de dez
voltare a țării, a fost aleasă Adu
narea Populară, eveniment ce consti
tuie unul din momcntele-cheie 
în opera de făurire a statului mo
zambican de sine stătător. Forul le
gislativ suprem urmează să elabo
reze legile menite să elimine defini
tiv structurile epocii coloniale, să 
edifice o economie independentă, sâ 
promoveze progresul social și cultu
ral, să apere și să consolideze inde
pendența și unitatea țării.

Evenimentele politice actuale sint 
în strînsă concordanță cu hotărîrile 
adoptate la începutul anului de 
către cel de-al treilea Congres al 
FRELIMO (Frontul de Eliberare din 
Mozambic) — al cărui program sub
liniază că „partidul va conduce po
porul mozambican spre realizarea 
transformărilor revoluționare și de
mocratice". Programul FRELIMO 
precizează, de asemenea, ca obiectiv 
principal al partidului „suprimarea 
exploatării omului de către om și 
realizarea condițiilor pentru edifi
carea in Republica Populară Mo
zambic a bazelor politice, materiale 
și ideologice ale socialismului".

FRELIMO concepe edificarea noii 
societăți ca „o luptă de lungă du
rată". în acest sens, in cei doi ani 
ce au trecut de la proclamarea inde
pendenței au fost luate un șir de 
măsuri, intre care înfăptuirea refor
mei agrare, naționalizarea pămîntu- 
rilor foștilor colonialiști, a unor în
treprinderi cu pondere însemnată în 
economia națională, a unităților din 
domeniul sanitar, educativ etc. în 
ciuda efectelor pozitive ale acestor 
măsuri, nu este mai puțin adevărat 
că reconstrucția națională nu se află 
decit în faza inițială.

Ținînd seama de specificul țării, cu 
o populație în majoritatea sa covir- 
șitoarc ocupată în sfera agriculturii, 
partidul de guvernămint are in ve
dere, in primul rînd, reorganizarea 
vieții rurale. în timpul perioadei co
loniale, agricultura Mozambicului era 
caracterizată in esență de existența 
a două sectoare : primul — format 
din latifundii deținute de coloniștii 
portughezi, și a căror produc
ție era destinată exportului aducind 
mari profituri proprietarilor ; cel 
de-al doilea — format din mici uni
tăți ale țăranilor, dispunind de pă
mint puțin și de proastă calitate, 
care produceau in esență pentru 
autoconsum. După prăbușirea ocupa
ției coloniale, guvernul a preluat 
primul sector, care este organizat 
acum pe baze noi ; în ce pri
vește sectorul tradițional al micii 
gospodării agricole se are in ve
dere crearea unor cooperative de 
producție și servicii. Această poli
tică presupune, de asemenea, o con
centrare a cătunelor dispersate in 
prezent pe întinse suprafețe. Astfel 
de exemplu, în provincia Funando 
Matavela urmează a fi create pină 
la sfițșitul acestui an 40 de noi lo

calități rurale, cuprinzind peste 
100 000 de locuitori. Regruparea ru
rală permite construcția de școli, 
creșe, puncte sanitare, ridicarea în 
general a nivelului de viață al popu
lației.

în întreprinderile industriale se 
are. in vedere crearea de consilii 
muncitorești care să asigure condu
cerea și controlul gestiunii unităților 
respective. Recent, la Maputo s-au 
desfășurat lucrările primului Con
gres al consiliilor pentru problemele 
producției și pentru controlul activi
tății întreprinderilor de stat, in ca
drul căruia s-a subliniat necesitatea 
intensificării luptei pentru lichidarea 
rămășițelor structurilor colonialiste, 
întărirea disciplinei revoluționare, 
edificarea unei societăți care să ex
prime fidel interesele oamenilor 
muncii mozambicani.

Prcocupîndu-se de dezvoltarea 
planificată a economiei, guvernul a 
întocmit, pe baza indicațiilor Con
gresului FRELIMO. un document 
intitulat „Orientări in vederea elabo
rării planului dc stat pe anul 1918", 
care conține liniile directoare ale 
unei dezvoltări planificate a econo
miei țării, incluzind programul de in
vestiții. îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului mozambican.

Din această succintă enumerare 
de preocupări actuale ale vieții po
litice mozambicane rezultă că în fața 
celor 226 de membri ai Adunării 
Populare se află, așadar, o serie de 
sarcini importante privind elaborarea 
cadrului legislativ adecvat pentru 
actuala etapă de dezvoltare a țării, 
in conformitate cu orientările pro
gramatice ale FRELIMO, cu aspira
țiile poporului mozambican.

A. BUMBAC
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Continuă sezonul 

internațional
Deși „iarna, drăguța" și-a intrat 

în drepturi, făcînd tot mai dificilă 
circulația pe drumurile rutiere, fe
roviare și aeriene ale Europei, deși 
unii sportivi au luat vacanță, iar lu
mea se pregătește să încheie bilan
țurile anului, sezonul competițiilor 
internaționale continuă. Iată de ce, 
la sfirșitul săptăminii trecute, o se
rie de echipe și sportivi din țara 
noastră au participat la între
ceri internaționale care se cuvin 
menționate.

La Salonic, gimnastele noastre ju
nioare și-au adjudecat cinci titluri 
de campioane balcanice : Dumitrlța 
Turner (de la Liceul de specialitate 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej), la individual compus ; îm
preună cu ea. Dana Crăciun. Rodi- 
ca Dunca, Angela Bratu, Ofelia Io- 
sub. Lucia Negrea și Ruxandra Cir- 
ciumărescu — la proba pe echipe ; 
Rodica Dunca — la sol și birnă ; tot 
Dumitrlța Turner — la sărituri. Bă
ieții juniori au cucerit o medalie de 
aur prin Adrian Căpățină — la inele.

La Roznovo, in Cehoslovacia, alte 
junioare — handbalistele tricolore — 
au ciștigat un turneu internațional. 
Este vorba de tinerele care s-au cla
sat pe locul al treilea la campiona
tul mondial pentru junioare și s-au 
comportat foarte bine in „Trofeul 
Carpați". Invingînd cu 19—16 echi
pa R.F. Germania și cu 26—18 pe 
cea a țării-gazdă, reprezentativa 
noastră de junioare demonstrează că 
se poate conta in continuare pe ea. 
Poate chiar pentru Mondialele '78 
ale handbalistelor senioare și pen
tru Olimpiada ’80 !

La Cotbus, în R.D. Germană, lotul 
național de handbal masculin s-a 
clasat pe locul secund intr-un turneu 
dificil și de bun nivel spectacular. 
Clasament final : R.D.G., România, 
Cehoslovacia, R.D.G. (B), Polonia, 
Uniunea Sovietică. Trei victorii, un 
egal (la Polonia) și o înfringere (la 
R.D.G.) constituie, fără îndoială, 
doar un bilanț de palmares. Pentru 
tehnicienii care răspund de echipă 
și pentru noi toți, turneul acesta 
prezintă interes mai cu seamă in 
perspectiva apropiatului campionat

mondial programat peste o lună in 
Danemarca. Să sperăm că, de data 
aceasta, ai noștri au desprins, des
pre jocul partenerilor, mai multe 
idei utile decît aceștia despre jocul 
nostru !

La Brașov s-a încheiat un turneu 
internațional de tenis „indoor". Te
leviziunea ne-a și adus în casă a- 
proape toate partidele mai impor
tante ale acestei prime competiții 
de sală de la noi. Sigur că, privind 
la micul ecran, mulți am oftat și 
ne-am zis unde sint... partidele de 
altădată, dar la ora actuală nădej
dile noastre in sportul alb nu se 
pot numi decît Hărădău, Marcu, Dir- 
zu, Segărceanu, Bircu, jucători care 
deocamdată nici acest turneu nu 
l-au putut cîștiga. fiind intrecuți de 
cehoslovacul Birner (locul I), bulga
rul P. Pampulov (locul II), maghia
rul Barany (locul III—IV). Ceea ce 
putem, totuși, aplauda acum este 
hotărîrea federației de â roda un lot 
mare, armonios alcătuit, și de a in- 
credința sarcina de a pregăti viito
rul tenisului românesc reputatului 
tehnician Ștefan Georgescu. Mai bi
ne mai târziu...

Bucurii de iarnă 
la Buzău, 

Rîmnicu Vîlcea 
și Baia Mare

Duminica trecută au intrat „la ier
nat" și fotbaliștii din divizia „B“. 
Pe 27 de stadioane, cele 54 echipe 
au jucat ultima etapă a turului in 
decor alb, la multe grade sub zero, 
pe terenuri înghețate „bocnă", care 
au supus jucătorii la curioase echi- 
Iibristici, sau, dimpotrivă, pe tere
nuri desfundate, care au obligat min
gea să „înoate" prin noroaie.

Pină la primăvară, bucuria de a fi 
„lider" o încearcă : în seria I. „Glo
ria" Buzău (două puncte avans fajă 
de F.C.M. Galați) ; in seria a II-a, 
Chimia Rm. Vilcea (la egalitate de 
puncte cu Dinamo Slatina și Chimia 
Tr. Măgurele, dar cu golaveraj mai 
bun) ; in seria a IlI-a, F.C. Baia Ma
re (un punct și golaverajul avans 
față de C.F.R. Cluj-Napoca).

Pentru a nu lipsi de la evenimen
tul închiderii sezonului fotbalistic 
intern, am mers la Buzău — unde

se anunța un veritabil derbi între 
locurile I (gazdele) și III (C.S.M. Su
ceava). N-am văzut însă un derbi. 
Am văzut un 7—0, care spune singur 
totul despre valoarea buzoienilor și 
neputința sucevenilor. Echipa antre
nată de fostul fotbalist rapidist și 
internațional Ion lonescu arată ca 
un mecanism de ceasornic — fără să 
aibă prea multe rubine strălucitoare, 
dar bine pus la punct, un mecanism 
in care fiecare rotiță funcționează 
bine. în modul cum se exprimă pe 
teren unsprezecele buzoi an se vede 
atit „mina" maestrului, cit și „am
prenta" unor jucători ca Negoescu, 
Oprișan, Nicolae, Ghizdeanu, Toma. 
Duminică dimineața, Gloria a invins 
cu un scor fluviu fiindcă a prins o 
zi in care i-a ieșit tot ce-a gindit. 
A rășglătit, astfel^ pe măsură exem
plara devoțiune "a inimoșilor săi su
porteri.

Dar Gloria a reușit rezultatul-re- 
cord al seriei și fiindcă sucevenii 
(poate și incomodați de crusta în
ghețată pe care erau nevoiți să joa
ce cu crampoane neadecvate) au fă
cut un joc dezordonat, obstructionist 
și total nesigur in apărare, un joc 
care nu justifica deloc poziția lor in 
clasament. Tocmai de aceea a sur
prins și intrigat reacția învinșilor 
față de scor ; în loc să-și vadă lu
cid propriile slăbiciuni, s-au supă
rat pe... sat, s-au enervat, au lovit 
Cu totul reprobabilă a fost, in acest 
sens, atitudinea antrenorului lor Ma
rin Alexandru — care, in pauză (scor 
3—0), nu era atit de preocupat de 
stringerea rindurilor ) și abordarea 
mai bine gindită a reprizei secunde, 
cit de acuzarea arbitrajului (complet 
nejustificată, brigada condusă de 
Constantin Petrea- arbitrind aproape 
foarte bine), de insultarea gazdelor 
in gura mare și de proferarea unor 
amenințări pentru meciul revanșă 
din retur, programat la Suceava. 
Pentru că asemenea manifestări hu
liganice nu trebuie tolerate, s-ar 
impune ca — pe baza raportului ob
servatorului federal și a celor văzute 
de ziariști — comisia de disciplină a 
F.R.F. să-l cheme la ordine pe re
calcitrantul antrenor.

în rest, vacanță plăcută și, apoi, 
pregătire spornică tuturor fotbaliș
tilor noștri 1

G. MTTROI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Au luat sfirșit întrecerile con

cursului internațional de natație 
desfășurat timp de două zile in ba
zinul acoperit din Baia Mare, la 
care au participat sportivi și sportive 
din Bulgaria, Polonia, U.R.S.S. și 
România.

în ultima zi de concurs. Carmen 
Bunaciu a realizat în primul schimb 
al ștafetei feminine de 4x100 m li
ber timpul de 59”90/100, performanță 
ce constituie un nou record național. 
Carmen Bunaciu este prima sportivă 
din România care reușește să inoate 
distanta de 100 m, în stilul „liber", 
sub un minut în proba de 200 m 
spate, victoria a revenit tot lui Car
men Bunaciu, cronometrată cu 
timpul de 2T8”9/10. Pentru perfor
manțele obținute, campioanei noas
tre i s-a atribuit „Cupa federației 
române de natație".

Alte rezultate : 100 m fluture fe
minin : Anca Mîclăuș — 1W21Z100 ; 
200 m spate masculin : Mihai Man- 
dache - 2’11 ”99/100.

• Astăzi, de la ora 18.30. pe ringul 
Palatului sporturilor din Capitală, 
amatorii de box vor putea urmări o

interesantă reuniune. în cadrul că
reia vor evolua membrii lotului na
țional, care se pregătesc in vederea 
turneului de 3 întîlniri in S.U.A. 
în fruntea programului se si
tuează meciul de la categoria „ușoa
ră" dintre Simion Cuțov și Carol Haj- 
nal, precum și intîlnirea „semimijlo- 
ciilor" Cornel Iloduț — Vasile Ciuc. 
Programul mai cuprinde și alte par
tide interesante : R. Cosma — Săli 
Adem (semimuscă) ; D. Ciperc — 
Nlță Robii (muscă) ; Dinu Teodor — 
Ibrahim Faredin (cocoș) și C. Dafi- 
noiu — Gh. Donici (semigrea). Cam
pionul țârii la categoria grea. Mircea 
Simon, va face o demonstrație. îna
intea începerii reuniunii sint pro
gramate două meciuri intre pugillști 
care urmează să participe la cam
pionatele europene de tineret de la 
Dublin (1978).

• Timp de trei zile s-au desfășu
rat la Arad întrecerile finale ale 
campionatelor individuale la tenis 
de masă (seniori), din cadrul „Da- 
ciadei". în proba de simplu femei, 
titlul de campioană a „Daciadei" a 
revenit în mod surprinzător Lianei

Mihuț, care a reușit să o învingă 
în finală cu 3—1 pe maestra eme
rită a sportului Maria Alexandru. 
La masculin, victoria a fost cucerită 
de Teodor Gheorghe. învingător cu 
3—0 în finala cu Marin Firănescu. 
Probele de dublu au fost ciștigate de 
perechile Eva Ferenczi — Cristinel 
Romanescu (mixt), Iosif și Zsolt 
Bohm (masculin) și Maria Alexan
dru — Liana Mihuț (feminin).

• în ziua a doua a campionatului 
balcanic de baschet masculin, care 
se desfășoară în orașul iugoslav 
SkopHe, prima reprezentativă a Iu
goslaviei a întrecut cu scorul de 
101—80 (46—42) echipa României.

Alte rezultate : Iugoslavia (B) — 
Bulgaria 95—87 (40—51) ; Grecia — 
Turcia 72—63 (36—30).

• în localitatea Jaszbereny s-a 
disputat cel de-al doilea meci in
ternațional amical de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale Ungariei și României. De 
data aceasta, victoria a revenit h<>- 
cheiștilor români cu scorul de 12—3 
(5—0, 0—1, 7—2).

cinema
• Imposibila poveste de dragoste: 
CENTRAL - 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15 : 20,30.
• Condurul șî trandafirul : LU
CEAFĂRUL — 9.15; 12.30; 16; 19,15, 
CAPITOL — 9.30; 12,30; 16; 19,15.
• Sărbătoarea sălbatică : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
9 împușcături sub clar de lună : 
SCALA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9: 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20.15, GLORIA — 9: 11,15:

13,30; 15,45; 18; 20.15, BUCUREȘTI 
— 9,45: 12,15; 14,45; 17,15; 19.45.
• Melodiile Broadwayului : PA
TRIA - 9.30; 12; 15; 17,30; 20. FA
VORIT - 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
9 Cartea junglei — 9.30; 11; 12.30; 
14,30; 16, Iarna bobocilor — 18; 
20 : DOINA.
• O noapte furtunoasă : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Poruncă întunecată : FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15:
20.15, MELODIA — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,15; 20,15, MODERN — 9;
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Mama : GRIVIȚA - 9: 11,15: 
13,30; 16; 18,13; 20,15, AURORA —

9; 11,15; 13,30; 10,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18; 20.
• Aripioară sau picior 7: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20,15, BUZEȘTI — 9; 11.15; 13.30: 
15.45; 18; 20,15. TOMIS — 9: 11.13; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Războiul lui Murphy — 9.45;
11,45, Roma, oraș deschis — 14. 
Rashomon — 16.15; 18.30, Fragii 
sălbatici — 20,30 : CINEMATECA.
• Buzduganul cu trei peceți : 
EFORIE — 9; 12.30; 16; 19.30.
• Al șaptelea continent : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Iarba verde de acasă : VOLGA 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)
câtor, de regulă, este acceptată ur
mătoarea clasificare a nivelurilor de 
dezvoltare a țărilor lumii :

(în dolari pe locuitor)

țări
produsul 
național 

brut
subdezvoltate .... . pină la 500
în curs
de dezvoltare .... . 1 500—2 000
cu nivel mediu
de dezvoltare .... . 2 000—3 000
avansate..................... . peste 3 000

Potrivit Programului adoptat dc 
Conferința Națională, țara noastră 
urmează să atingă pină in 1985 un 
venit național pe locuitor de 2 100— 
2 500 dolari, ceea ce corespunde, 
după unele calcule, unui produs na
țional brut de circa 2 850—3 000 de 
dolari.

Este un salt considerabil. dacă 
avem in vedere că în 1975 pro
dusul național brut pe locuitor al 
României se ridica abia la 1309 de 
dolari. în zece ani se estimează deci 
o creștere de 2,2—2,4 ori.

Ce înseamnă acest nivel pe care 
ni-1 propunem să-l atingem, in com
parație cu alte țări din Europa 7 
Aproximativ tot atit cit reprezintă 
in prezent produsul național brut pe 
locuitor al Italiei, R.P. Polone sau 
a! Spaniei. Tocmai ritmul rapid de 
creștere a venitului național preco
nizat de partid in anii viitori, de 11 
la sută in actualul cincinal și aproa
pe 10 la sută in 1981—1985 — eu mult 
pește media înregistrată curent pe 
plan internațional, de 2—5 la sută 
— ne va permite să micșorăm in
tr-o măsură certă din decalajul față 
de țările avansate, ridicindu-ne, și 
sub acest aspect, în rîndul statelor 
cu un nivel mediu de dezvoltare.

Este locul potrivit să facem o re
marcă : cifrele medii privind produ
sul național brut pe locuitor intr-o 
țară capitalistă reprezintă un instru
ment foarte general și aproximativ 
de apreciere ținind seama de imen
sele disparități, de marile con
traste care există in repartiția 
avuției sociale. Grecia, de pildă, 
apare înscrisă în statisticile inter
naționale cu un produs național brut 
pe locuitor de circa 2 400 de dolari. 
Dar această cifră reprezintă, sub 
aspectul repartiției, media dintre 
cele 1 000 de drahme, echivalen
tul a circa 25 dolari, care ii re
vin unui agricultor, de pildă, și ave
rea de miliarde și miliarde dc do
lari pc care o deținea Onasis. Or, la 
noi există o proporționalitate fermă 
intre venituri ; de 1 la cel mult 6 — 
așa cum a fost stabilit prin Legea 
retribuției. Se cuvine relevat și alt 
aspect. Dacă Italia, de pildă, apare 
Înregistrată în statisticile internațio
nale cu 2 940 de dolari produs na
țional brut în anul 1975, trebuie 
avut în vedere că acest „nivel me
diu" a fost și este violent erodat de 
inflația galopantă, in vreme ce la 
noi nu s-a atins în primii doi ani ai 
actualului cincinal nici redusa cotă 
de majorare a prețurilor anticipată

prin plan. In România socialistă 
cifra medie reflectă un standard me
diu real de viață și prosperitate, ex
primă. intr-adevăr, condiția generală 
a întregii societăți.

Este necesar .să arătăm că nici 
chiar acest indicator calitativ, care 
este produsul național brut, pe lo
cuitor. nu reflectă întru totul adevă
ratul stadiu de dezvoltare a unei 
țări. Alături de el trebuie avute in 
vedere și structura economiei națio
nale, măsura in care industria par
ticipă la crearea venitului național. 
Din păcate, statisticile internaționale 
nu oferă niște repere riguroase de 
apreciere. Tocmai pornind de la ne
cesitatea unei structuri moderne a 
economiei naționale, ca premisă a 
accelerării ritmului de dezvoltare e- 
conomico-socială, partidul nostru a 
orientat și orientează consecvent co
vârșitoarea majoritate a investițiilor 
către industrie și in cadrul acesteia 
preponderent spre ramurile și subra- 
m urile de vîrf ale progresului teh
nic. Tocmai pe această bază se va 
reuși ca pină în 1985 industria să 
contribuie cu circa 70 la sută la 
formarea venitului național.

Un indicator calitativ de esență 
pentru noua etapă de dezvoltare a 
economiei noastre îl constituie com
petitivitatea producției, înțeleasă in 
sensul cel mat larg al cuvîntului — 
pornind de la execuția la inalt nivel 
calitativ a unui produs și pină la as
pecte mult mai subtile, cum ar fi na
tura materialelor, consumurile speci

fice de materii prime, combustibili și 
energie, ingeniozitatea și economici
tatea soluțiilor tehnologice etc. Este 
un fapt bine cunoscut că multe dintre 
țările avansate din punct de vedere 
economic își majorează in zilele 
noastre simțitor venitul național — 
tocmai pe seama exportului pro
duselor cu înalt grad de compe
titivitate. Competitivitatea a devenit 
astăzi, mai mult ca oricînd, un fac
tor esențial de bunăstare și progres.

Din acest punct de vedere au fost 
înregistrate, mai ales in ultimul de
ceniu, succese insemnatp, reliefate 
de faptul că ponderea produselor 
Industriale în exportul țării noastre 
a sporit de la 36,2 la sută in 1965 la 
50,4 la sută in anul 1976, pondere ce 
se impune a fi încă simțitor majo
rată pentru a înscrie România la ni
velurile pe care le inregistrează cu
rent țările cu nivel mediu de dez
voltare.

In viziunea partidului nostru, dez
voltarea economică este înțeleasă 
ca nn tot unitar, ca o ascensiune in 
absolut toate domeniile sale — adică 
întreaga economie națională să se ri
dice Ia un nivel mediu. Or, nivelu
rile mai ridicate atinse la o seamă 
de produse in industrie nu ne pot 
face să pierdem din vedere, de 
pildă, răminerile în urmă care 
se mai înregistrează in agricul
tură. Este concludentă în acest sens 
evoluția producției medii la hectar la 
citeva produse agricole dintre cele 
mai importante :

(in chintale)
Griu Porumb Cartofi Sfeclă de zahăr

In țări cu nivel mediu de 
dezvoltare 25—35 35—45 120—170 280—350

In România 20.6 273 89 199

în aceste decalaje se reflectă de 
fapt stadiul general al dezvoltării 
economiei noastre, resursele de care 
dispune agricultura. Rezultă de 
aici că se impun incă serioase efor
turi in numeroase direcții ale creș
terii noastre economice, in mod 
deosebit in direcția modernizării a- 
griculturii, a ridicării nivelului său 
de inzestrare tehnică prin dezvolta
rea și diversificarea in continuare a 
industriei.

Trecerea țării noastre într-un nou 
stadiu de dezvoltare impune, totoda
tă, așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională a partidului, angaja
rea mai susținută a eforturilor între
gii noastre națiuni intr-o seamă de 
direcții, precis determinate — folo
sirea mult mai rațională a materiilor 
prime, creșterea simțitoare a randa
mentului lor. diminuarea hotărîtă a 
pierderilor in prelucrare, majorarea 
rapidă și substanțială a eficienței 
fondurilor fixe, ieftinirea pronunțată 
a lucrărilor de investiții, utilizarea 
deplină a capacităților de producție, 
reducerea accentuată a cheltuielilor 
de producție.

Acestea sint doar citeva din ele
mentele care legitimează imperativul 
pus de partid de „a transforma can
titatea intr-o nouă calitate".

Toate progresele la care ne-am 
referit vor determina adinei prefa
ceri in ansamblul vieții econo- 
mico-sociale, vizibile în starea pros

peră a industriei,. agriculturii, a tu
turor ramurilor economiei naționale. 
Accentuarea rolului elementelor cali
tative ale creșterii economice va în
semna, firește, nu numai o creștere 
simțitoare a volumului de bunuri 
considerabil diversificate, ridicarea 
nivelului lor calitativ, ci și lărgirea 
sferei de servicii, va însemna locu
ințe mai multe, cu un grad de con
fort mai ridicat, disiminarea puterni
că a elementelor civilizației urbane 
la sate, condiții mai bune de instrui
re, de ocrotire a sănătății, de petre
cere a timpului liber, toate acestea 
insemnînd crearea condițiilor pentru 
un nivel tot mai ridicat de viață.

Obiectivul stabilit de Conferința 
Națională de a ajunge pină la mij
locul deceniului viitor in rîndul ță
rilor cu o dezvoltare medie deschide 
in fața națiunii noastre perspectiva 
luminoasă a unui intens progres eco- 
nomico-social. Este o perspectivă 
care privește viața personală a fiecă
ruia dintre noi. Tocmai in numele 
bunăstării la care cu toții aspirăm 
constituie pentru fiecare membru al 
societății noastre o datorie să parti
cipe din plin, cu întreaga sa capaci
tate creatoare, la realizarea proiec
telor pe care ni le-am propus. Nici 
un efort- in acest sens nu este prea 
mare. Muncind pentru înălțarea țării 
in rîndul statelor avansate ale lumii, 
muncim pentru propria noastră bună
stare și fericire.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 șî 23 decembrie. în țară : Vreme 
rece Ia început, apoi în curs de încâlr

sire ușoară în cea mai mare parte a 
țării. Cerul va fi variabil, mai, mult 
noros în jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea precipitații slabe, mai 
ales sub formă de ninsoare. în cele
lalte regiuni precipitațiile vor fi izola
te. Vint moderat, cu intensificări la 
munte, cu viteze de pînâ la 80—100 km 
la oră. Minimele vor fi cuprinse între

minus 12 și zero grade, izolat mai cobo- 
rite. iar maximele intre minus 5 și plus 
5 grade. Ceață frecventă, cu depunere 
de chiciură și izolat condiții de polei, 
în București : Vreme rece Ia început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vint moderat. Temperatura ușor varia
bilă. Ceață slabă.

MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 15.30;
17,45: 20.
0 Piedone, comisarul fără armă : 
LIRA — 15.30; 18; 20.15.
9 Regăsire : COSMOS — 15.30; 18; 
20,15.
9 Aripi frînte : BUCEGI — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
9 Recompensă pentru șerif : FE
RENTARI — 15,30; 17,45: 20.
0 Sonată pe malul iacului : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
0 Mark polițistul : GTULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
9 Fair-play : PROGRESUL - 16; 
18; 20. PACEA — 16; 13; 20.
0 Floare de cîmp : COTROCENI 
— 10; 12; 14; 16: 18: 20.
0 Piesă neterminată pentru pia

nina mecanică : VIITORUL — 
15.30: 17,45; 20.
0 Ținutul uitat de timp : MUN
CA — 15,45; 18; 20.15.
0 Insula egretelor argintii: POPU
LAR - 15.45: 18; 20,15.
0 Amenințarea : FLACARA — 9;
11.15: 13,30; 15.45; 18: 20.15.
0 Ura : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

teatre
9 Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu

scară — 19.30, (sala mică) : Ro
mulus cel Mare — 17; 20.
9 Opera Română : LakmS — 19.
9 Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
9 Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
0 Teatrul Mic : Efectul razelor 
gama asupra anemonelor (pre
mieră) — 19,30.
9 Teatrul.de comedie: Zăpăcitul 
— 19.30.
9 Teatrul „C. I. Not tara" (sala 
Măgheru) : Micul infern — 19,30.

9 Teatrul Ciulești : Hotel „Zodia 
gemenilor* — 16: 19,30.
9 Teatrul satiric-muzical ,.C. T5- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 17. '
9 Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile mînzului — 
17.
9 Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

Teatrul.de
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Sprijin deplin luptei de eliberare 
a poporului Zimbabwe

Comunicatul comun publicat la încheierea întîlnirii de la Beira 
a țărilor din „prima linie" și liderilor Frontului Patriotic

MAPUTO 19 (Agerpres). — în 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea întîlnirii de la Beira 
di ni re președinții Angolei, Mo- 
zambicului, Tanzaniei și Zambiei, 
la care au participat și cei 
doi lideri ai Frontului Patriotic 
Zimbabwe, Robert Mugabe și Joshua 
Nkomo, se arată că în timpul 
reuniunii participanții și-au reafir
mat „sprijinul total pentru lupta ar
mată de eliberare a poporului Zim

babwe, sub conducerea Frontului 
Patriotic". Totodată, a fost relevații 
necesitatea întăririi unității țărilor 
numite „din prima linie" și a 
fost susținut principiul transformă
rii . Frontului Patriotic Zimbabwe 
într-un partid unic, in locul actualei 
alianțe a celor două mișcări care îl 
compun — Uniunea Poporului Afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.).

Întîlnire losip Broz Tito— 
Santiago Carrillo

BELGRAD 19 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F.I., președintele U.C.I., 
Iosip Broz Tito, a avut o întrevedere 
cu Santiago Carrillo, secretar general 
al P.C. din Spania. După cum in
formează agenția Taniug, cu acest 
prilej s-a exprimat satisfacția reci
procă față de deschiderea unor mari 
posibilități pentru dezvoltarea amplă 
a colaborării iugoslavo-spaniole, pre
cum și pentru adincirea prieteniei 
dintre popoarele celor două țări. Au 
fost- examinate, de asemenea, unele 
probleme internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

întrevedere Jânos Kâdâr- 
Luis Corvahn

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — Jă- 
nos Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a avut luni o întrevedere 
cu Luis Corvalan, „secretar general al 
Partidului Comunist din Chile, aflat 
la Budapesta. Cu acest prilej, s-a 
făcut un schimb de informații asu
pra activității celor două partide și 
asupra unor probleme actuale ale si
tuației internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale. 
Au fost examinate, de asemenea, 
probleme ale dezvoltării continue a 
colaborării dintre cele două partide.

ÎN EGIPT

Apropiate convorbiri egipteana-israeliene 
la nivel inalt

CAIRO (Agerpres). — Președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, a anunțat 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate Ia Cairo că primul mi
nistru al Israelului, Menahem Begin, 
va vizița in curind Egiptul — infor
mează agenția M.E.N. Președintele 
a spus că această vizită, de citeva 
ore, va avea un caracter de lucru.

WASHINGTON (Agerpres). —Pri
mul ministru al Israelului, Mena
hem Begin, a confirmat, în declara
țiile făcute la încheierea convorbiri
lor avute cu președintele S.U.A., că 
urmează să meargă în Egipt pentru 
convorbiri cu președintele Anwar El 
Sadat — relatează agențiile interna
ționale de presă.

Contacte politice în Orientul Mijlociu

„Cauzele șomajului trebuie căutate 
in sistemul capitalist"

• Întîlnire a reprezentanților unor organizații de tineret 
din Europa occidentală • In primăvara viitoare — o campanie 

sub deviza „dreptul la muncă”
PARIS 19 (Agerpres). — în pe

rioada 8—17 decembrie, la Stras
bourg s-a desfășurat o reuniune a 
reprezentanților unor organizații de 
tineret din Europa occidentală con
sacrată examinării cauzelor șoma- 
ju'ui.

Cauzele șomajului actual „trebuie 
căutate in sistemul capitalist bazat 
în exclusivitate pe profit si in prac
ticile societăților transnaționale", se 
spune în comunicatul dat publicității 
Ia sfirsitul reuniunii.

După ce subliniază necesitatea 
acordării de aiutoare de șomaj tine

rilor care nu găsesc de lucru după 
terminarea școlii, comunicatul con
chide că organizațiile de tineret 
vest-europene vor iniția în primă
vara anului viitor o campanie sub 
deviza „dreptul la muncă".

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
S-a stabilit convocarea Conferinței Naționale a partidului 

în aprilie 1978
SOFIA 19 (Agerpres). — Luni a 

avut loc Plenara C.C. al P.C. Bulgar, 
care a dezbătut și aprobat orientă
rile principale ale proiectelor Pla
nului unic de dezvoltare social-eco- 
nomică și ale Bugetului de stat al 
R.P.B. pe 1978.

Plenara a hotărît convocarea, în a- 
prilie 1978, a Conferinței Naționale a 
P.C. Bulgar, care va dezbate măsuri 
privind perfecționarea conducerii

planificate a economiei, organizării 
socialiste și a retribuirii muncii.

Plenara a ales ca membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B. pe Og- 
nian Doinov, secretar al C.C. al 
P.C.B., Dobri Djurov, ministrul a- 
părării, și Petăr Mladenov, ministrul 
afăcerilor externe.

De asemenea, au fost aleși noi 
secretari ai C.C. al P.C. Bulgar și 
membri ai Secretariatului.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a avut, la Damasc, 
o întrevedere cu președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasșer 
Arafat, consacrată examinării evolu
ției situației din Orientul Mijlociu.

KUWEIT. — După încheierea con
vorbirilor purtate la Riad cu regele 
Khalid al Arabiei Saudite cu privire 
la probleme actuale ale situației din 
Orientul Mijlociu, regele Hussein al

Iordaniei a sosit, luni, in Kuweit. în 
aceeași zi suveranul hașemit și emi
rul Kuweitului, șeic Sabah Al Salem 
Al Sabah, au avut o întrevedere con
sacrată aceluiași subiect. ,

CAIRO. — Regele Hassan al II-lea 
al Marocului va vizita Egiptul in 
luna ianuarie pentru' convorbiri cu 
președintele Anwar El Sadat — a 
anunțat luni cotidianul „Al Ahbar" 
din Cairo.

agențiile de presă transmit:

Obiective ale dezvoltării social-economice 

in dezbaterea Adunării Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene

Convorbiri in vederea 
normalizării relațiilor 
vietnameze-americane

PARIS 19 (Agerpres). — La 19 de
cembrie la Paris au inceput convor
birile vietnamezo-americane in pro
blema normalizării relațiilor dintre 
Republica Sociaiistă Vietnam și Sta
tele Unite ale Americii, Delegația 
vietnameză este condusă de Phan 
Hien, adjunct al . ministrului aface
rilor externe, iar cea americană de 
Richard Holbrooke, asistent al secre
tarului de stat pentru problemele 
Asiei de est și Pacificului.

în încheierea reuniunii de luni a 
fost dat publicității un comunicat in 
care se relevă că a avut loc un 
schimb de opinii , in probleme de in
teres reciproc in scopul unei posibile 
normalizări a relațiilor reciproce.

Tratativele vor continua.

Convorbiri kampuchia- 
no—laoîiene. La Pnom Penh au 
început convorbirile dintre Pol Pot, 
secretar al C.C. al P.C. din Kampu- 
chia, prlm-ministru al guvernului 
Kampuchiei Democrate, și Sufanu- 
vong, membru al Biroului Politic a! 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian. președintele R.D.P. 
Laos și al Adunării Populare Su
preme.

Adunare anUîascistă J.a 
PtîdOVa» ora?ul italian Padova 
a avut Ioc o mare adunare cu ca
racter antifascist, la care au luat 
parte reprezentanți ai partidelor de
mocratice, ai orgamzațiilor sindicale, 
membri ai conducerii organelor mu
nicipale și regionale. Vorbitorii au 
relevat că in ultima perioadă in Ita
lia s-au intensificat actele teroriste 
comise de neofasciști si s-au pronun
țat pentru adoptarea de măsuri ho- 
tărite în vederea menținerii ordinii 
democratice în țară.

Tratat cubanezo-ameri-
COH» A8entia Prensa Latina anunță 
că Republica Cuba și S.U.A. au sem
nat la Washington un Tratat pro
vizoriu pe doi ani privind frontiere
le maritime dintre cele două țări. 
Tratatul devine permanent dacă va 
fi ratificat de ambele părți, potrivit 
normelor lor constituționale — pre
cizează agenția.

La cinematograful „Zviozd- 
nii" din Moscova a fost prezen
tat luni seara, in premieră, fil
mul „Mama", coproducție ro- 
mâno-sovieto-frânceză, realizat 
de regizoarea Elisabeta Bostan.

„Fnlanda—împotriva cursei înarmărilor"
Declarația președintelui Kekkonen

Uou! guvern olandsz, 
condus de premierul Andreas van 
Agt, a depus luni jurămîntul ’ în fața 
reginei Iuliana. Coaliția de cen.ru- 
dreapta constituită de van Agt, fost 
ministru al justiției, numără 16 mi
niștri, zece reprezentind partidul 
creștin-democrat. iar șase part'dul 
liberal. Cabinetul va prezenta progra
mul său in parlament la 10 ianuarie 
1978.

HELSINKI 19 (Agerpres). — Fin
landa s-a pronunțat și se va pro
nunța împotriva creării de noi tipuri 
de arme de distrugere în masă, in
clusiv bomba cu neutroni — a decla
rat președintele Fin’andei. Uiho 
Kekkonen. El a subliniat necesitatea 
Unei lupte active pentru încetarea 
cursei înarmărilor. în ce privește

Europa — a adăugat vorbitorul — 
ar trebui studiate cu atenție toate 
propunerile ce vizează destinderea si 
securitatea în această parte a lumii, 
în acest context — a arătat Urho 
Kekkonen ' — propunerea Finlandei 
privind crearea in nordul Europei a 
unei zone denuclcarizate rămîne 
actuală.

La înc'isieraa Caufern- 
fei Int9mațf«iMiSei soda'is- 
te, reprezentanții celor 21 de parti
de. reuniți la Tokio, au adoptat o 
declarație in care se subliniază, în
tre altele, necesitatea promovării u- 
nor măsuri concrete in direcția

dezarmării nucleare și a dezarmării 
generale, pentru realizarea păcii și 
destinderii internaționale. Documen
tul se pronunță în favoarea stabi
lirii unei noi ordini economice in
ternaționale.

0 delegație chineză din 
domeniul invățămîntului superior, 
condusă de profesorul tan Tin-pao. a 
efectuat o vizită in S.U.A. Agenția 
China Nouă relevă că delegația a vi
zitat universități, colegii și institute 
de cercetări științifice din Washing
ton. New York, precum și din sta
tele California, Ohio și Massachus- 
setts. a avut contacte cu ceraurile 
academice șl din domeniul educației 
din S.U.A.

La Berlin, Erioh Honecker- 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. l-a pornit pe Sam Nujoma. 
președintele Organizației Poporulir 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Părțile și-au reafirmat hotărîrea ca 
și pe viitor să dezvolte relațiile mul
tilaterale de strinsă prietenie dintre 
P.S.U.G. și S.W.A.P.O., in interesul 
luptei comune antiimperialiste.

Incident m PnkHon, 1,1 
orașele pakistaneze Rawa’p’ndi și 
Karachi au avut loc. duminică; inci
dente intre porție și grupuri de de
monstranți — suporteri ai fostu’u’ 
prim-ministru Zulf’kar Aii Bhutto 
Poliția a făcut uz de gaze lacrimo
gene pentru a-i împrăștia pe demon 
Stranți si a operat mai multe ares
tări, informează agenția U.P.I.

PHENIAN 19 (Agerpres). — în ra
portul prezentat de premierul Li 
Giong Ok, în cadrul celei de-a Vl-a 
legislaturi a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, sînt expuse 
succesele remarcabile obținute de 
poporul coreean in realizarea planu
lui septenal care se încheie anul a- 
cesta (1971—1977), precum și obiecti
vele dezvoltării social-economice pre
văzute in planul pe următorii șapte 
ani (1978—1984).

Potrivit agenției A.C.T.C., planul 
de șapte ani 1971—1977 a fost 'înde
plinit cu succes, iar intr-o serie de 
domenii hotăritoare ale activității e- 
conomice și sociale prevederile au 
fost realizate cu 1—2 ani mai de
vreme.

Pentru perioada 1978—1984, planul 
de stat prevede obiective importante 
pe linia modernizării și dezvoltării 
economiei naționale. Producția in
dustrială și valoarea acesteia vor 
spori de 2,2 ori, iar in agricultură se 
are în vedere realizarea unei recolte 
de 10 milioane tone cereale anual. 
Se prevede, totodată, construirea de 
locuințe, in fiecare an, la orașe și 
sate, pentru 200 000—300 000 familii.

Deputății au aprobat ce! de-al doi
lea plan septenal de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1978—1984. Sesiunea a reales in func
ția de președinte al Comitetului Per
manent a! Adunării Populare Supre
me pe Hwang Jang Up. Lucrările 
sesiunii s-au încheiat.

D[ PRETUTINDENI
• „CONDEIUL DE 

AUR", premiul internațional 
pentru activitate ziaristică, in
stituit in 1976 in memoria fos
tului redactor-șef al agenției 
France Presse, Ber-nard Ca
banes, căzut victimă unui atentat, 
a fost decernat pentru prima 
dată anul acesta, laureată fiind 
ziarista Maureen Johnson, de la 
biroul din Johannesburg al a- 
genției Associated Press. Ea a 
primit premiul pentru un repor
taj zguduitor, de combatere a 
rasismului, descriind condi
țiile in care este silită să tră
iască Winnie Mandela, soția 
președintelui Congresului Inter
național African, Nelson Man
dela, aflat in temniță din 1964. 
Cu prilejul decernării premiu
lui. personalitățile prezente, in
tre care gazetari de renume, au 
denunțat din nou cu vigoare 
politica de apartheid promovată 
de autoritățile de la Pretoria

• COMPUTERUL IN 
INDUSTRIA MINIERĂ, 
în minele de huilă din bazinele 
Pas-de-Calais și din nordul 
Franței a inceput să fie utilizat 
calculatorul electronic in vede
rea evaluării gradului de peri
culozitate a prezenței inamicu
lui nr. 1 : griz-ul, gazul inflama
bil și explozibil din minele sub
terane. Revista de specialitate 
„Relais" arată că este vorba de o 
premieră tehnică pe pian mon
dial, care constă în instalarea a 
zeci de colectori de gaz pe tra
seul galeriilor cu rolul de a mă
sura la intervale de 4 minute can
titatea de grizu acumulată in di
verse puncte. Cu ajutorul „me
moriei electronice", care recep
ționează informațiile furnizate 
prin intermediul acestui sistem, 
se poate urmări cu exactitate, 
in spațiu și timp, „atmosfera" 
din interiorul minelor, compu
terul declanșind instantaneu a- 
larma in clipa depășirii „pra
gului critic".

STATISTICI ALE O N.U. RELEVA ;

Populația Terrei a ajuns la 4,2 miliarde de locuitori
NAȚIUNILE UNITE. 

Potrivit statisticilor 
demografice ale Orga
nizației Națiunilor U- 
vte. in lume se nasc 
în prezent patru 
copii în fiecare se
cundă, populația pla
netei noastre fiind de 
aproximativ 4.2 mili
arde locuitori. Se esti
mează că în cursul a- 
nului viitor numărul 
’ocu’toriior Terrei va 
-pori cu 83 milioane 
oersoane. cifră echiva- 
’■nd cu populațiile 
"ranței. Belgie’. Olan
dei - și Elveției luate 
imoreună.

A-e’easi date permit

constatarea scăderii 
ritmului creșterii popu
lației pe ansamblu] 
continentului euro
pean. a cărui pondere 
în populația lumii s-a 
redus de fa 25 la sută 
in 1950 la sub 20 la 
sută in prezent. Cu 
toate acestea, se apre
ciază că numărul lo
cuitorilor „bătrînului 
continent" urmează să 
sporească, pină la sfâr
șitul secolului, de la 
473 la 529 milioane.

în ce privește media 
de viață, aceasta este, 
pe plan mondial, de 
55 de ani. cifră care 
diferă insă de la con

tinent Ia continent : 71 
de ani în Europa, 63 — 
în America Latină. 57 
— în Asia și numai 46 
de ani — in Africa.

Statisticile O. N.U. a- 
preciază că dublarea 
populației lumii va 
avea loc in 37 de ani. 
dar că și aici există 
diferențe de la țară Ia 
țară. Astfel, populația 
Kuweitului se va du
bla in 10 ani. cea a 
Hondurasului — in 20 
de ani. Finlanda avînd 
nevoie pentru aceasta 
de 345 de ani, iar Lu
xemburgul — de 376 
de ani.

PRIMAT SPIRITULUI CONSTRUCTIV
Securitatea europeană nu poate fi decît rezultanta unor negocieri temeinice, 

fără divagații și digresiuni, purtate pe baza respectului reciproc și orientate spre un scop clar
înalta răspundere față de prezen

tul și viitorul națiunii noastre și, 
deopotrivă, pentru destinele lumii in 
care trăim este trăsătura ce defi
nește întreaga politică a Partidului 
Comunist Român. Această îmbinare 
organică intre sarcinile interne .și 
cele internaționale este intru totul 
explicabilă și firească : pentru a ne 
putea desfășura in deplină liniște 
activitatea constructivă, pentru a pu
tea deschide noi șantiere, a ridica 
noi orașe, a ne înfrumuseța patria, 
este nevoie ca cerul să fie senin și 
dincolo de hotarele ei.

...Iar dincolo de hotarele ei în
seamnă, in primul rind, regiunea 
geografică inconjurătoare. în numele 
acestei inalte răspunderi, raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului acordă o atenție distinctă 
problemelor securității Europei, con
tinentul căruia ii aparținem și de 
care ne leagă atit amintirile tragice 
ale conflictelor trecutului, cit mai a- 
les speranțele, împărtășite cu celelal
te popoare europene, ale edificării 
unui viitor de bună vecinătate, de li
niște și conlucrare.

• Concluzia desprinsă 
din analiza mersului eve
nimentelor? ° concluzio încu
rajatoare, optimistă — cel mai eloc
vent argument oferindu-1 însăși orga
nizarea primei Conferințe general 
europene, care reprezintă o strălucită 
confirmare a tezei formulate anterior 
de Congresul al Xî-lea cu privire la 
posibilitățile reale de înfăptuire a 
securității pe continent. Constituie 
un adevăr pe care nimeni nu-1 mai 
poate contesta că cerul Europei este 
astăzi mai despovărat de nori. Și, 
după cum se știe, in acest climat nou 
a fost convocată reuniunea de la Bel
grad, avind menirea de a stabili, cu 
acordul tuturor participanților, mă
suri concrete de impulsionare a tran
spunerii in viață a programului de 
acțiune cuprins in Actul final de la 
Helsinki.

Sintetic vorbind, în raportul secre
tarului general al partidului prezen
tat la Conferința Națională s-a dat o 
apreciere generală pozitivă desfășu
rării de pină acum a lucrărilor 
reuniunii. Oferă temei pentru o ase
menea apreciere multitudinea propu
nerilor constructive prezentate, în
tre care un șir de propuneri concrete 
ale României privind extinderea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și in special referi
toare la adoptarea de măsuri pe linia 
dezangajării militare și dezarmării — 
fără de care nu se poate vorbi de o 
reală securitate pe continent. Cele 
peste 90 de documente aflate pe masa 
reuniunii reprezintă, fără îndoială, un

pe continent. Înțelegerile re.alizate la 
Helsinki s-au înfăptuit tocmai pe a- 
ceastă bază, in virtutea principiului 
coexistenței pașnice între țări cu sis
teme social-politice diferite — și se 
știe bine că principiul coexistenței 
pașnice interstatale nu înseamnă și 
nu -poate însemna „împăcarea" ideo
logiilor contrapuse ; fără nici un fel 
de înăsprire a relațiilor politice, nu
mai viața, numai experiența prac
tică pot dovedi care ideologie este 
justă și in măsură să-și ralieze po
poarele.

De altfel, în treacăt fie spus, 
chiar... lista delegațiilor la reuniunea 
de la Belgrad este cum nu se poate

din apărătorii ultrazeloși ai dreptu
rilor omului, care se străduiesc, în 
schimb, să furnizeze subiecte de sen
zație — și de divagație — căutînd 
să „descopere" feluriți „contestatari" 
sau „opoziționiști" în vreo țară socia
listă sau alta. Uluitoare descoperire 
— de parcă cu prilejul alegerilor co
municatele oficiale nu arată coefi
cientul „voturilor contra" sau parcă 
cineva ar nega existența și a unor 
indivizi mai de la periferia societății, 
oameni legați de trecut sau cam cer
tați cu munca — într-un cuvint, 
„uscături ale pădurii". Celor care 
se urcă într-un Boeing și pozea
ză apoi în Cristcfor Columb, ce a

important capital, a cărui valorificare 
necesită eforturi susținute din partea 
statelor participante.

în același timp insă, in raport au 
fost formulate o serie de observații 
și deziderate in vederea asigurării 
unui succes deplin negocierilor.

• Tendințe opuse țelu
rilor cooperării. într-adevăr>în 
timp ce majoritatea participanților s-a 
dovedit animată de spirit constructiv, 
exprimindu-și preocuparea de a 
face să avanseze procesul negocieri
lor, și-au găsit, totodată, diferite for
me de manifestare — „pe iei, pe 
colo, și din pă
cate prin, locuri 
esențiale" — și 
unele tendințe o- 
puse, de natură 
să deformeze sen
sul și scopurile 
reuniunii. Ne re
ferim la suita și 
persistența încer
cărilor de a trans
forma cadrul reu
niunii într-o are
nă de confruntări 
și polemici, ali
mentate din ce
nușa „războiului
rece", adusă in sala de dezbateri 
din interese de altă natură de- 
cit cele care au guvernat con
vocarea acestui for. Mai pre
cis, in contrast cu atmosfera pozitivă 
la care și-au adus contribuția cea mai 
mare parte a reprezentanților statelor, 
au existat și încercări de a se trans
forma reuniunea intr-un tribunal, in
tr-un fel de „curte cu juri", care să 
se pronunțe asupra unor aspecte care 
țin de competența exclusivă a fiecă
rui stat in parte. în locul unei dez
bateri constructive asupra probleme
lor reale ale securității și cooperării, 
au ocupat o mare și nejustificată 
pondere probleme decurgînd din 
deosebirile de orinduire socială, di
vergențe și antagonisme de ordin 
ideologic și filozofic.

Dar oare inițiativa organizării Con
ferinței pentru securitate și cooperare, 
desfășurarea acesteia pe parcursul a 
mai multor ani nu au avut ca 
punct de pornire tocmai realitatea 
existenței deosebirilor de orinduire 
socială intre statele continentului ? 
Și-a închipuit cineva că. prin desfă
șurarea tratativelor, unii participant 
vor putea să determine sch’mbarea 
orîndulrii sau a ideologiei dominante 
din alte state participante ? însăși 
esența, însuși conceptul de secu
ritate înseamnă înțelegerea necesită
ții ca. in pofida și pe deasupra deo
sebirilor de orinduire, de ideologie 
și concepții filozofice, să se ajungă 
la relații dc bună conviețuire, la o 
conlucrare multilaterală pentru asi
gurarea unui viitor de pace și liniște

mai elocventă în privința scopului real, 
unanim acceptat, al conferinței : sta
tele participante au desemnat, ca re
prezentanți la negocieri, diplomați. șt 
nu filozofi sau sociologi, nemaivor- 
bind de avocați sau procurori. Dacă 
există amatori de discuții filozofice, 
de ce aceștia nu-și propun să orgsni 
ze.ze cindva și undeva o consfătuire 
ideologică — lăsind in pace lucrările 
conferinței de la Belgrad, adică lăsin- 
du-le să înainteze pe calea dezbate
rii și elucidării măsurilor în stare 
să asigure înfăptuirea unei reale 
securități pe continent.

S-a bătut, de pildă, multă monedă 
în cadrul reuniunii pe așa-numita 
problemă a „drepturilor omului". 
Dar nu este un secret pentru nimeni 
că există o deosebire principială, de 
concepție, între felul cum este abor
dată această problemă în diferite 
țări, cum sint înțelese problemele 
umanitare reale existente în Europa. 
Partidul nostru nu numai că nu 
neagă, ci evidențiază existența pe 
continent a unor grave probleme u- 
manitare, care afectează mase largi, 
popoare întregi și a căror soluționa
re impune conlucrarea tuturor sta
telor participante la reuniune. Sint 
sau nu probleme umanitare șomajul, 
care afectează peste 10 milioane de 
oameni din țările participante, ine
galitățile sociale flagrante, acute, 
„strigătoare la cer", cu consecințele 
lor atit de grave, ori flagelul dro
gurilor cu milioanele sale de vic
time ?

Toate acestea nu le văd însă unii

descoperit America, li s-ar putea pu
ne întrebarea : nu au auzit, cumva, 
și de „contestatarii" sau „opoziționiș- 
tii" din propriile țări 1 Sau de aceia 
din statele unde, de ani de zile, exis
tă guverne minoritare — ceea ce, cu 
alte cuvinte, înseamnă că respectivii 
contestatari reprezintă, acolo, majo
ritatea societății ?

Dar să punem punct acestei pa
ranteze, ca să nu cădem in însuși 
jocul— sau capcana ? — celor ce ar 
dori să strămute și să schimbe su
biectul reuniunii de la Belgrad.

• Reuniunea are un con
ținut clar, care nu poate fi 
eludat. Am staruit asupra acestor 
încercări de a abate negocierile pe 
terenul dezbaterilor „filozofice" pen
tru că o asemenea evoluție ar avea 
multiple consecințe negative.

în primul rind, este vorba de o 
alterare a climatului dezbaterilor, 
fiind inevitabil să apară, in aceste 
condiții, elemente nedorite de ten
siune, să se ivească corpi străini, dc 
natură să jeneze intr-o măsură mai 
mare sau mai mică mecanismul lu
crărilor, buna desfășurare a nego
cierilor.

în al doilea rind, o serioasă con
secință negativă este că o asemenea 
deturnare a atenției spre aspecte 
marginale se face pe seama și în de
trimentul dezbaterii și soluționării 
problemelor majore ale securității 
europene. Tocmai în aceasta se ex
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primă încercările de a goli reuniunea 
de conținutul ei — prin eludarea 
discutării măsurilor concrete pentru 
eliminarea factorilor potențiali de 
insecuritate, respectiv renunțarea la 
manifestări de forță, reducerea bu
getelor militare, desființarea bazelor 
și retragerea trupelor de pe terito
riile altor state, dezvoltarea colabo
rării pe plan economic, lărgirea 
schimburilor comerciale prin înlătu
rarea diferitelor bariere și restricții, 
conlucrarea pe tărim tehnic, știin
țific, cultural. Și oricită „aprehen
siune1’ ar manifesta unii față de a- 
ceste teme, un lucru este* clar : a- 
cestea sînt componentele fundamen

tale ale secu
rității europene, 
ele formează o- 
biectul ineluctabil 
al dezbaterilor în 
cadrul reuniunii. 
A stărui asupra 
unor aspecte pe
riferice, străine 
dezbaterii, în
seamnă a deza
măgi profund po
poarele, a înșela 
speranțele lor.

în ai treilea 
rind, o consecință 
nedorită a orien

tării spre discuții abstracte, ste
rile o constituie tergiversarea tre
cerii la finalizarea negocierilor. 
Desigur, factorul timp nu este 
esențial și hotărîtor, probleme de o 
asemenea importanță nu se soluțio
nează stînd „cu ceasul in mină". 
Esențial este să se realizeze consen
suri asupra unor măsuri concrete, 
eficiente. Totuși, nu se poate face 
abstracție că ne apropiem de sfir- 
șitul lunii decembrie, dată la 
care se prevăzuse inițial chiar... 
închiderea reuniunii 1 Or, deo
camdată nu s-a trecut încă la sis
tematizarea propunerilor prezentate 
și la redactarea documentului final 
— activitate complexă, care necesită 
o intensă conlucrare. Există- o în
țelegere de principiu ca reuniunile 
de acest fel să aibă loc din doi iu 
doi ani ; or, in ritmul in care evo
luează lucrurile, pare să existe ris
cul ajungerii din urmă a viitoarei 
reuniuni...

Dar popoarele nu au nevoie de re
uniuni diplomatice de dragul reu
niunilor, ci au nevoie de securitate, 
de conlucrare, de măsuri practice, 
imediate în acest sens.

• Exigentele momentu
lui. Iată de ce se impune ca o cerință
arzătoare trecerea efectivă la exami
narea dosarelor cu propuneri, asigu- 
rîndu-se negocierilor un făgaș clar 
conturat, fără divagații, digresiuni 
sau diversiuni, un caracter de lucru

constructiv, fără rechizitorii și ple
doarii deșarte, care afectează de fapt 
pe toți participanții, inclusiv cei ce 
nu sînt direct vizați, întrucît îngreu
nează progresul lucrărilor, un ritm 
mai viu, mai intens, care să con
ducă la elaborarea unui document 
final consistent, clar și angajant. 
Este timpul să se deblocheze calea 
spre problemele care formează în
săși substanța securității europene. 

Prin prisma acestei cerințe trebuie 
înțeles apelul cuprins in rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
de a se manifesta spirit de răspun
dere pentru a orienta — definitiv — 
lucrările reuniunii pe o linie integral 
constructivă. Experiența a arătat că 
numai intr-o ambianță de înțelegere, 
egalitate, stimă și respect reciproc 
— considerind că o componentă a 
respectului o constituie respectarea 
a insâși ordinii de zi stabilite de co
mun acord — se poate ajunge la re
zultate care să corespundă interese
lor tuturor. In mod firesc, ar tre
bui ca intirzierea de pină acum 
în abordarea problemelor esen
țiale ale securității să creeze — în 
primul rind celor răspunzători de 
aceasta — un sentiment de îndato
rire morală de a pune umărul pen
tru, cum se zice in limbaj economic, 
„recuperarea cit mai grabnică a re
stanțelor acumulate".

în virtutea acestei îndatoriri se 
impune să se-dea dovadă de voință 
politică pentru a se căuta căile de 
apropiere a pozițiilor, punîndu-se in 
prim plan nu deosebirile de con
cepții. ci acele elemente menite să 
faciliteze consensul. Este o îndato
rire decurgînd din însuși mandatul 
încredințat, de a se depune toate 
eforturile pentru cristalizarea unui 
ansamblu de măsuri concrete și efi
ciente pentru extinderea colaborării 
multilaterale intre statele partici
pante, pentru întărirea securității 
pe ansamblul continentului.

Asigurarea securității în Europa 
este un obiectiv de excepțională în
semnătate ; cu deosebire in actuala 
sjtuație internațională, atit de com
plexă și contradictorie, realizarea a- 
eestui deziderat ar fi dc natură să 
exercite o puternică înrîurire poziti
vă asupra climatului politic mondial 
Este bine cunoscut ce mari speranțe 
au investit popoarele în această reu
niune și nimeni nu are dreptul să ig
nore aceste așteptări. în ce o privește. 
România, așa cum sublinia de la 
tribuna Conferinței Naționale tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este ferm 
hotărîtă să acționeze cu toată ener
gia pentru a-și aduce contribuția la 
reușita reuniunii, la intreaga activi
tate de viitor consacrată înfăptuirii 
dezideratului vital al popoarelor 
continentului — edificarea unei Eu
rope a păcii și securității trainice.

Dumitru ȚINU

• „VIEȚUITOARELE 
MĂRII TREBUIE SĂ TRĂ
IASCĂ". Fondul Mondial pen
tru apărarea naturii a lansat o 
mare campanie intitulată „Vie
țuitoarele mării trebuie să tră
iască". Ea urmărește — prin 
emisiuni de timbre reproducind 
desenele premiate la concursul 
internațional de desen al copii
lor, ediția 1977, prin lansarea de 
petiții și organizarea de stan
duri — să sensibilizeze opinia 
publică in fața soartei cetacee- 
lor. Intr-adevăr, in ultimii 50 
de ani au fost omorîte peste 
2 milioane de balene, adică 100 
pe zi, respectiv 4—5 pe oră. Din 
cele 98 de specii de cetacee, 56 
sint deosebit de periclitate, iar 
12 pe cale1 de dispariție. Spe
cialiștii prevăd o apropiată stin
gere a acestor specii, dacă vinâ- 
toarea va continua in același 
ritm.

• „TARA" - URMA
REA FILMULUI „PE ARI
PILE ViNTULUS". Urmarea 
atit de mult așteptată a ce
lebrului film — „Pe aripi
le vintului" — va fi în sfâr
șit realizată. Noua serie a 
filmului, intitulată „Tara", va 
oglindi perioada cuprinsă intre 
1871 și 1876 — epoca începerii 
reconstrucției economice a Su
dului american după războiul 
civil. Filmul se află in prezent 
în faza de schiță, fiind cunoscut 
doar scenaristul său — James 
Goldman. Studiourile „Univer
sal" sint pe punctul de a lansa 
o amplă campanie de selecție 
pentru rolul lui Scarlet O’Hara.

• GAZONUL ARTIFI
CIAL - IMPROPRIU 
PENTRU FOTBAL 2 Avo
catul american Ralph Nader, 
care și-a cîștigat o largă noto
rietate prin acțiunile publice 
duse in apărarea intereselor 
cumpărătorilor, desfășoară in 
prezent o campanie împotriva 
fabricanților de gazon artificial. 
Realizat din material plastic, a- 
cest produs prezintă avantajul 
că se curăță ușor și poate fi 
folosit în orice anotimp. Expe
riența a arătat — susține insă 
Nader — că gazonul artificial 
imită doar aparent pajiștea mă
tăsoasă necesară jocului cu ba
lonul rotund ; in realitate, nea- 
sigurind elasticitate terenului, 
se dovedește primejdios pentru 
jucători : căzînd, aceștia se ră
nesc mult mai ușor și mai frec
vent decit pe terenurile obiș
nuite.

• CATALOGUL PO
LUĂRII. Un catalog neobiș
nuit a fost editat în landul 
vest-german Bavaria. Din acest 
catalog se poate afla de ce a- 
menzi sint pasibili cei ce în
calcă legea de protejare a ape
lor. Amenzile variază intre 50 
și 100 000 mărci. încălcarea legii 
înseamnă nu numai deversarea 
de chimicale toxice intr-un curs 
de riu sau lac de către o între
prindere, ci și aruncarea negli
jentă in apă a unei sticle, 
pungi de plastic sau chiar spă
larea mașinilor.

• CASA ELICOP
TERULUI. într-o casă veche 
de sute de ani din orașul Btic- 
Keburg din Saxonia Inferioară 
(R.F. Germania) se află un mu
zeu unic in lume, dedicat eli
copterului. Istoria elicopterului 
poate fi considerată a începe la 
1483. cind genialul Da Vinci a 
imaginat prima schiță a unui 
astfel de aparat de zbor. Dar 
abia patru secole și jumătate 
mai tirziu ideea avea să prindă 
contur, parcurgind o serie de 
etape ilustrate in acest muzeu : 
pină la 1 900 — primele proiec
te și modele : 1 900—1 920 — pri
mele încercări de zbor ; 1 935— 
1 945 — primele elicoptere pro- 
oriu-zise.
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