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IN CONTINUARE SUCCESE DINTRE CELE MAI REMARCABILE

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLA E CEAUSESCU

Stimați tovarăși^.

Comitetul Politic Executiv a 
convocat această consfătuire 
pentru a analiza unele proble
me de cea mai mare importanță 
pentru activitatea noastră eco
nomică și, în mod deosebit, pro
blema aprovizionării populației 
cu mărfuri de larg consum.

Ați luat cu toții cunoștință, 
din presă, de hotărîrea Comite
tului Politic Executiv în legă
tură cu aprovizionarea, iar 
astăzi ați citit programul concret 
de repartiție pe județe a pro
duselor de bază pe trimestrul IV 
al acestui an și pe trimestrele 
I și II ale anului 1976.

Din ceea ce au spus tovarășii 
care au luat cuvîntul pînă acum 
a reieșit că măsurile stabilite de 
Comitetul Politic Executiv pri
vind repartiția produselor pe 
județe asigură o bună aprovi
zionare a populației pe perioa
dele respective. Doresc să men
ționez că produsele alimentare 
de bază — piinea, mălaiul, 
zahărul, uleiul etc. — sint asi
gurate în cantitățile corespunză
toare pentru toată perioada pînă 
la recolta viitoare. Aproviziona
rea cu legume și fructe este, de 
asemenea, asigurată in confor
mitate cu intrările la fondul de 
stat, iar pentru primăvară, prin 
măsurile ce vor fi luate pentru 
producerea legumelor timpurii.

în legătură cu aceste proble
me nu aș dori să intru acum 
în. amănunte. în intervențiile pe 
care le-am făcut în timpul dis
cuțiilor am arătat că repartiția 
propusă de Ministerul Comer

CREȘTERI

prevăzute la desfacerea către populație a principalelor produse 
agroalimentare în perioada trimestrul IV 1975 și semestrul I 1976, 
față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Produsul Creșteri 
în procente

1. Piine 8,1
2. Făină 7.4
3. Mălai 14,7
4. Carne șl produse din carne 12,5
5. Pește șl produse din pește 63,2
6. Ulei comestibil 10.0
7. Slănină — untură 41,5
8. Margarina 89,0
9. Lapte și produse lactate 12.1

10. Unt 20,0
11. Brinzeinri 6.6
12. Ouă 18.6
13. Zabăr 12,3
14. Produse zaharoase 43.3
15. Biscuiți 20,0
16. Orez 21,5
17. Fasole uscată 14,0
18. Conserve de legume 28,3
19. Conserve de fructe 26,9
20. Marmeladă de peste 3 ori
21. Sucuri, băuturi răcoritoare de două ori
22. Fructe 16,9
23. Cartofi de toamnt 13
24. Legume total 13,6

în plan s-a prevăzut, Iuîn- 
du-se și măsurile corespun
zătoare în producție, o creștere 
foarte serioasă a desfacerii de 
produse zaharoase. De la 81 sau 
82 mii tone anul acesta, volumul 
desfacerilor la aceste produse 
va ajunge la 130—133 mii tone 
in anul viitor ; această creștere 
trebuie, în condiții normale, să 
asigure satisfacerea necesități
lor întregii populații. Desigur, 
așa cum am atras atenția con
ducerii Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, se im
pune ca întreg acest program să 
fie realizat in cele mai bune 
condiții, avînd în^ vedere că 
dispunem de capacitățile de pro
ducție necesare. Se cere, în 
primul rînd, o diversificare mai 
mare a produselor zaharoase. Și 
consiliile populare — care au a- 
semenea întreprinderi în sub
ordine» lor — sînt datoare să 
acorde o atenție sporită acestei 
probleme. Trebuie să se asigure 
o Creștere substanțială a pro
ducției de marmeladă, precum 
și a producției de sucuri și ră
coritoare, care, practic, anul 
viitor se va dubla.

Doresc să subliniez încă o dată 

țului Interior nu este judicios 
întocmită la toate produsele. Am 
impresia că tovarășii' nu au a- 
cordat toată atenția eșalonării 
juste a repartiției pe trimestre 
și pe luni, în așa fel incit să se 
asigure o desfacere ritmică pe 
întreaga perioadă. De aceea cred 
că va trebui încă revăzută re
partiția pentru a o echilibra cît 
mai bine. Repartiția pe luni, 
săptămini și zile trebuie să per
mită o aprovizionare constantă, 
fără salturi și dereglări, care pot 
crea și o anumită psihoză ne
gativă în rîndurile populației.

Anul acesta a fost livrată în
treaga cantitate de produse de 
consum planificată, iar în tri
mestrul al IV-lea, la unele se 
va înregistra chiar o depășire.

Și pentru anul viitor dis
punem, așa cum am arătat, de 
întregul necesar de produse pla
nificat. După cum se cunoaște, 
au fost luate recent măsuri de 
majorare însemnată la principa
lele produse de larg consum ne
cesare bunei aprovizionări a 
populației. Chiar față de aceste 
majorări, Ia unele produse am 
stabilit ulterior o serie de noi 
sporuri, astfel incit să se asi
gure o aprovizionare judicioasă 
și echilibrată a tuturor județe
lor țării. în acest cadru, o aten
ție specială s-a acordat bunei a- 
provizionări a populației din 
Capitală, unde sporurile Ia des
facerea fondului de marfă sint 
cu mult superioare mediei pe 
țară.

Iată cum arată sporurile sta
bilite la principalele bunuri de 
larg consum : 

faptul că activitatea întreprin
derilor, indiferent că sînț în 
subordine republicană sau jude
țeană, trebuie să stea perma
nent în atenția consiliilor popu
lare județene, a comitetelor ju
dețene de partid.

Este necesar să menționăm, 
tovarăși, că, în cursul acestui 
an, cu toate realizările obținute, 
nu s-a acordat întreaga atenție 
soluționării în cele mai bune 
condiții a aprovizionării popu
lației. Unele județe, inclusiv 
Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, nu și-au’ 
realizat planul de'producție sta
bilit, cu toate că au dispus de 
baza materială necesară. Mă 
simt obligat să atrag foarte 
serios atenția asupra unor ma
nifestări de delăsare, de negli
jență în asigurarea bunei apro
vizionări a populației. S-au sta
bilit programe de măsuri con
crete, s-au asigurat mijloacele 
materiale necesare realizării a- 
cestor programe. Trebuie să se 
acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea atît cantitati
vă, cît și calitativă a întregii 
producții, în scopul aprovizionă
rii ritmice a populației.

în ce privește sectorul de pa
nificație, s-a produs întreaga 
cantitate de piine necesară 
consumului populației. S-au ma
nifestat însă lipsuri serioase in 
privința calității și a diversității 
produselor.

Din acest punct de vedere, si
tuația se deosebește, desigur, de 
Ia județ la județ, în funcție de 
felul cum se ocupă de aceste 
probleme întreprinderile respec
tive, consiliile populare, comi
tetele județene de partid. Nu aș 
putea spune însă că în general 
putem fi mulțumiți de calitatea 
plinii, de diversitatea sortimen
telor din domeniul panificației. 
Deși am dezvoltat puternic baza 
materială a acestui sector, am 
construit fabrici moderne, nu 
obținem rezultatele așteptate. 
Lipsuri grave în acest domeniu 
se manifestă în Capitală. Se 
impune ca problema panifica
ției să facă obiectul unei ana
lize temeinice în fiecare județ, 
stabilindu-se măsurile necesare 
în vederea realizării unor pro
duse diverse, de calitate supe
rioară. Ținind seama de neajun
surile constatate în acest do
meniu, am stabilit ca în cadrul 
Departamentului industriei ali
mentare să funcționeze un or
ganism care să exercite con
trolul și îndrumarea unitară a 
întregii producții de panifica
ție. Vor trebui stabilite rețete, 
sortimente și tehnologii obliga
torii, îmbunătățite radical cali
tatea pîinii și a celorlalte pro
duse. Comitetelor județene de 
partid le revine sarcina de a 
lua măsuri ferme pentru îm
bunătățirea rapidă a produc
ției.

In ce privește aprovizionarea, 
lipsuri serioase au fost consta
tate în București. Este vorba 
de o proastă administrare a ba
zei materiale, precum și de 
lipsa unui control și a unei în
drumări corespunzătoare în 
acest domeniu care au generat 
o stare de lucruri nesatisfăcă
toare. La aceasta se adaugă 
lipsurile în livrarea ritmică a 
unor produse. Au fost stabilite 
un șir de măsuri. Se impune 
insă o revedere mai profundă 
a întregii organizări a comerțu
lui. Desigur, Comitetul muni
cipal de partid^ Consiliul popu
lar al Capitalei au răspunderea 
lor, dar nu mai mică este și răs
punderea Ministerului Comer
țului Interior, care are obliga
ția de a organiza și îndruma 
rețeaua comercială in întreaga 
țară.

Am constatat deficiențe gra
ve și în domeniul alimentației 
publice. O parte din unități se 
prezintă acceptabil. Cea mai 
mare parte a unităților din 
Capitală însă, aflate în subordi
ne» consiliului popular, oferă 
clienților doar cîteva feluri de 
mîncăruri și acestea nepregătite 
întotdeauna în cele mai bune 
condiții. O serie de restaurante 
au fost scoase din rețea și 
transformate în cantine pentru 
elevi. S-au încălcat astfel ho- 
tărîrile Comitetului Central, ale 
Comitetului Politic Executiv, 
Legea cantinelor-restaurant, care 
au stabilit clar delimitarea între 
cantine și restaurantele, birturi
le și bufetele care trebuie să a- 
sigure servirea întregii popu
lații. Am informații că și în alte 
județe și orașe s-ar fi procedat 
astfel. Trebuie lichidată de în
dată această stare de lucruri ! 
Toate unitățile alimentației pu
blice trebuie redate rețelei ! In 
al doilea rînd, trebuie luate de 
îndată măsuri pentru diversifi
carea listei de mîncăruri. Mi
nisterul Comerțului Interior, 
care are un sector ce răspunde 
de alimentația publică, trebuie 
să stabilească liste obligatorii 
cu un minim de feluri de mîn- 
care pentru toate unitățile. Noi 
am avut și avem o bucătărie 
bogată, foarte diversă, care 
trebuie promovată larg în în
treaga rețea de alimentație pu
blică din țară. Sc înțelege, de 
asemenea, necesitatea ’de a asi
gura igiena si funcționarea ci

Proletari din toate țările, uniți-vă ’

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

vilizată a tuturor acestor uni
tăți. Organele controlului mun
citoresc, inspecția comercială 
trebuie să-și îndeplinească o- 
bligațiile și în acest domeniu. 
Să nu se execute o inspecție 
formală, ci să se acționeze in 
conformitate cu legile care dau 
acestor organisme drepturi și a- 
tribuții foarte largi. Consiliile 
populare, comitetele județene 
de partid au datoria de a pune 
ordine în sectorul alimentației 
publice — aceasta fiind o latură 
foarte importantă a bunei apro
vizionări a populației.

Pe lingă produsele aflate 
acum în fondul de stat, o seric 
de produse — legume, cartofi, 
fructe, carne, lapte — vor mai 
continua să intre, pînă la 
sfîrșitul anului, în fondul de 
stat. Se impun măsuri hotărite 
pentru realizarea întregii canti
tăți de produse și chiar pentru 
crearea unei rezerve necesare 
bunei aprovizionări a popu
lației. Din cele ce s-au spus 
aici a reieșit că există siguran
ța realizării produselor pre
văzute. După părerea mea, dacă 
vom lucra mai bine decît pînă 
acum, putem realiza o cantita
te mai marc de produse la 
fondul de stat. Este necesar 
să realizăm o cantitate mai 
mare de cartofi și de fa
sole : avem, de asemenea, 
condiții pentru o bună producție 
de varză. Să stringent întreaga 
cantitate de legume aflate încă 
pe cîmp.

Se impun măsuri serioase 
pentru buna organizare a acti
vității în îngrășătorii. Avem in 
vedere ca în următoarele două 
luni să realizăm o creștere mai 
mare a greutății Ia porci. Am 
hotărît la Comitetul Politic Exe
cutiv să acordăm 0,50 lei in plus 
la kilogram pentru porcii cu o 
greutate peste 120 kg ; vom 
ave» astfel o cantitate mai mare 
de carne și, mai cu seamă, o 
cantitate mai mare de grăsime. 
După datele de care dispunem, 
numărul corespunzător de porci 
există atît Ia unitățile de stat, 
cit și în sectorul cooperatist : 
urmează să fie luate măsuri în 
îngrășătorii pentru a obține un 
spor și un randament mai bun.

Va trebui, de asemenea, sa 
ne ocupăm și de creșterea greu
tății la bovine, la ovine și, prac
tic, Ia toate animalele. Pe a- 
ceastă cale putem realiza un 
spor serios al producției de car
ne. De altfel, după datele sta
tistice, datorită nerealizării gre
utății corespunzătoare la tăiere 
s-au înregistrat an de an pier
deri de carne de circa 50 000— 
60 000 tone.

O atenție deosebită trebuie 
acordată producției de legume, 
fructe, struguri. în ce privește 
fructele, mă refer mai cu sea
mă la mere, unde avem o pro
ducție relativ bună.

Vreau să mă mai refer la 
problemele preparatelor din 
carne, ale mezelurilor. Avem aici 
neajunsuri atît în ce privește 
cantitățile, dar mai cu seamă 
în ce privește calitatea si sorti
mentele. Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare si Mi
nisterul Comerțului Interior au 
avut o poziție greșită, mergînd 
Ia reducerea producției de pre
parate de carne, de mezeluri. 
Pentru Capitală am stabilit mă
suri speciale în vederea reme
dierii situației în acest dome
niu ; rog să se analizeze în fie
care județ această problemă. Să 
folosim bine capacitățile ne care 
le avem și să asigurăm diversi
ficarea producției, astfel îneît să 
putem satisface în condiții su
perioare cerințele populației.

Am stabilit, de asemenea, să 
mărim producția de conserve de 
pește. Am dublat producția și 
desfacerea pentru trimestrele I 
și II din 1976, dar am convinge
rea că trebuie s-o sporim si mai 
mult. Tovarășii de la industria 
alimentară și de la comerț, care 
afirmă că nu se simte nevoia 
acestor produse, demonstrează 
necunoașterea realităților. în 

același fel se pune problema 
și cu conservele de carne. Cred 
că și aici va trebui să sporim 
mai mult producția.

în ce privește conservele de 
legume, campania de producție 
este acum pe terminate. Canti
tatea pe care o avem asigură o 
bună aprovizionare. Va trebui 
să revedem repartițiile si să Ie 
completăm, satisfăcînd în între
gime necesarul de consum al 
populației.

în afară de problema reparti
ției fondului de marfă — esen
țială pentru o bună aprovizio
nare — și în legătură cu care 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri hotărite. în do
meniul aprovizionării se mani
festă și unele deficiențe de or
din organizatoric. M-am referit 
aici la situația din Capitală. Aici 
s-a dispersat desfacerea intr-un 
număr foarte mare de unități 
mici, mai cu seamă la unele 
produse, cum sînt mezelurile și 
alte preparate din carne. Tre
buie să asigurăm o raționali
zare a desfacerii în raport de 
mărimea orașelor. în București 
trebuie să existe un număr de 
magazine aprovizionate tot tim
pul cu toate sortimentele, care 
să dispună de condiții corespun
zătoare de păstrare. Practicarea 
unui comerț civilizat impune o 
specializare a desfacerii. Acest 
lucru e valabil pentru toate ju
dețele.

în București și în alte orașe 
exista tradiția piețelor centrale 
mari. Din păcate, în ultimul 
timp. în Capitală acestea au fost 
neglijate. Se impune să fie 
luate de urgență măsuri pentru 
buna organizare a piețelor, ast
fel incit ele să fie cu adevărat 
principalele centre de desfacere 
a produselor agro-alimentare și, 
îndeosebi, de legume si fructe.

Se impun măsuri serioase 
pentru îmbunătățirea întregii 
rețele de desfacere, pentru spe
cializarea unităților, pentru rea
lizarea unei îndrumări si a unui 
control unitar. Am fost infor
mat că unitățile de desfacere ale 
întreprinderilor agricole de stat 
lucrează oarecum autonom. Ele 
trebuie incluse în planul de stat, 
în- programul general de desfa
cere a mărfurilor și supuse con
trolului comercial unic.

Unitățile de desfacere sînt pe 
Ieritoriul județelor. Indiferent 
în subordinea cui se află, de 
acestea trebuie să răspundă ju
dețul respectiv, iar în munici
piul București, Consiliul popu
lar al Capitalei. Nici un județ 
nu se poate sustrage răspun
derii față de activitatea orică
rei întreprinderi, mai cu sea
mă a acelora care aprovizionea
ză direct localitățile de pe te
ritoriul lor. Nici organizațiile 
comerciale care depind de Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare — mă refer la 
cele de legume și fructe — nu 
sînt independente. Și ele tre
buie să-și desfășoare activitatea 
sub controlul consiliilor popu
lare, al Ministerului Comerțului 
Interior, al comitetelor județene 
de partid. Tot ce concură la 
aprovizionarea județului, a ora
șului trebuie să-și desfășoare 
activitatea sub controlul organe
lor de partid și de stat, 
al consiliilor populare. Ministe
rul Comerțului Interior este al 
Republicii Socialiste România, 
nu numai al administrării fon
dului de stat. El răspunde de în
tregul comerț, inclusiv de cel al 
particularilor — și trebuie sa 
controleze întreaga activitate co
mercială.

în legătură cu aprovizionarea 
populației, doresc să subliniez 
din nou faptul că statul nostru 
dispune de toate cantitățile de 
mărfuri prevăzute pentru desfa
cere și. totodată, deține rezerve
le necesare, în mod permanent, 
pentru a putea interveni ori de 
cite ori este necesar în vederea 
completării fondului pieței, asi
gurării desfășurării ritmice a co-

(Continuare în pag. a Ul-a)

Tinerii întîmpină 
Congresul al X-lea 

al UT.C- și Conferința 
a X-a a UAS.CR.

a La 1 octombrie valoarea lu
crărilor efectuate în cadrul ac
țiunilor nefinanțate era de 90 
milioane lei, cu <30 milioane lei 
peste prevederile planului anual 
• Cu 200 000 lei a fost depășită 
și valoarea acțiuni
lor finanțate, e In
9 luni; tinerii ju
dețului Iași au co
lectat 26 000 tone 
metale feroase și 
neferoase, 300 000 
ambalaje de sticlă, 

, 300 tone deșeuri 
-hirtie și 1.0 tpne deșeuri texjjle ; 
au efectuat lucrări de amenajări 
pentru irigații pe 800 hectare, 
pentru desecări și îndiguiri pe 
250 hectare, pentru combaterea 
eroziunii solului pe 800 hectare; 
au amenajat și întreținut 75 000 
hectare cu pășuni : au sădit pomi 
in aliniament pe 70 hectare ; au

Azi, județul 
lași

Una din construcțiile actualului cincinal; Uzina de alumină din T ulcea
Foto : O. PLECAM

CAM PANIA AGRI CO LA D E TOAMNĂ

REZULTATE PE MĂSURA
BUNEI ORGANIZĂRI

Pe ogoarele județului Bihor 
se dă in aceste zile bătălia pen
tru încheierea recoltării porum
bului, executarea in ritm, sus
ținut a insămințărilor de toam
nă. Din datele centralizate la 
direcția agricolă reiese că po
rumbul a fost cules de pe aproa
pe 90 la sută din suprafețele 
cultivate. Fruntașe sint unități
le agricole cooperatiste din Săl- 
dăbagiu de Barcău, Iteu, Că- 
bești, Tria-Dema, Ceica și 
Holod. Concomitent, mecaniza
torii, ajutați de membrii coope
ratori continuă insămințarea 
griului. Datorită unei bune or
ganizări a muncii, a. folosirii in
tegrale a timpului prielnic de 
lucru în multe cooperative agri
cole, cum sînt cele din Ținea, 
Cefa, Lupoaia, Leș, lucrarea a- 
mintită a fost încheiată. De fapt 
și in celelalte unități agricole 
cooperatiste semănatul griului se 
apropie de sfirșit. Fapt ce rezul
tă din ultima situație operativă 
unde se consemnează că pe 90 
la sută din suprafața planificată 
griul este sub brazdă. Totuși se 
cere din partea comandamentelor 
comunale o mai bună organizare 
a muncii atit la cules cît și la 
transportul recoltei, deoarece se 
constată o răminere in urmă în 
ce privește predările la fondul 
de stat ; doar 20 la sută din pre
vederi. Acolo unde există pre
ocupare permanentă din partea 
conducerii unităților, a specia
liștilor, a tuturor cooperatorilor, 
rezultatele muncii sint din cele

împădurit 228 hectare și au re
coltat 15 tone plante medicinale. 
• 5 șantiere județene. 60 șantie
re locale și tabere ale muncii 
patriotice au reunit 80 000 de ti
neri. • în campania agricolă de 

primăvară au parti
cipat, săptămînal, 
20 000 de tineri, în 
campania de vară 
aproape 30 000, iar 
în cea de toamnă 
numărul lor a a- 
juns Ia 36 000. •
Dacă in 1973 în

trecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" cuprindea 
27 090 de’tineri în industrie și 
7 500 în agricultură, in acest an

N. COȘOVEANU

(Continuare in pas., a ll-a)

mai bune. Așa de exemplu 
la ferma Livada a cooperativei 
agricole de producție din Nojo- 
rid munca a fost organizată pe 
sectoare, adică la cules, trans
port, eliberat terenul. Lucrin- 
du-se în acest mod recolta strin- 
să este depozitată în aceeași zi. 
Așa se explică cum această fer
mă a reușit să stringă întreaga 
recoltă de porumb de pe cele 
205 hectare. Peste 50 de familii,' 
printre care Ioan- Topan, Dumi
tru Bara, Alexandru Drimba, 
Gheorghe Chivari, Florian Ber- 
che, tăiau cocenii de porumb, 
eliberau terenul. întilnim și foar
te mulți tineri care au venit in 
ajutorul părinților. Iată citeva 
nume : Petru Herman, Ionel 
Doboș, Ghiță Tătar, Dumitru 
Baina, Maria Judeu. In același 
timp, cooperatorii Dumitru Chi
vari, Ion Topon, Nicolae Mariș, 
Teodor Praje și rutieristul 
Gheorghe Gal transportă ulti

ÎN PAGINA a 2-a

• POLO : Rapid a revenit în frunte • BOX : Finalele în plină 
desfășurare ® RUGBI : Situație neschimbată în fruntea cla
samentului • FOTBAL : Steaua - lider autoritar © CROS . 
Au fost desemnați campionii ® BASCHET : Debut norma1

ANUL XXXI, 
SERIA II, 

Nr. 8 215

4 PAGINI
30 BANI

LUNI
20 OCTOMBRIE

1975

S-au încheiat 
conferințele 
organizațiilor

județene 
ale U.T.C.
Fiecare asociație 

a studenților 
comuniști - 

un colectiv care 
muncește și trăiește 
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mele cantități de porumb spre 
depozite. Tehnicianul agronom 
Ion Sana, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., ne arăta cu sa
tisfacție că producțiile obținute 
de pe parcelele lucrate în acord 
global de membrii cooperatori 
ca : Florian Matiaș, Teodor Ju- 
has. Alexandru Sana. Teodor 
Cotea, au depășit 7 800 kg știu- 
leți la hectar. De fapt, ne spunea 
în continuare secretarul U.T.C., 
producția medie pe cooperativă 
este de 6 800 kg la hectar. Pro
ducțiile bune obținute de coope
ratorii din Nojorid sînt dovada 
hărniciei, a preocupărilor per
manente pentru soarta recoltei. 
Lucru demonstrat de interesul 
pe care îl au și față de recolta 
anului viitor. Întreaga suprafață 
planificată a se însămînța cu 
griu, orz și masă verde, adică 
peste 280 de ha, a fost realizată.

OVIDIU MARIAN

SPORT

♦
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S-au încheiat
conferințele organizațiilor

județene ale U.T.C
în atmosfera de puternică an

gajare politică a tineretului in 
vederea traducerii în viață a ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului, simbătă și duminică 
s-au desfășurat Conferințele de 
dare de seamă și alegeri ale or
ganizației municipale București 
a U.T.C.. ale organizațiilor ju
dețene Alba. Argeș, Brașov. 
Buzău, Caraș-Severin. Clujs 
Constanța. Dolj. Hunedoara. Ia
lomița. Iași. Ilfov. Mehedinți. 
Mureș. Suceava. Teleorman, Ti
miș și Vaslui ale U.T.C, S-a în
cheiat. astfel, o importantă 
etapă din ansamblul de acțiuni 
ce preced și pregătesc Congre
sul al .X-lea al U.T.C. și Confe
rința a X-a a U.A.S.C.R.

Din partea Biroului Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., a Birourilor Comitetelor 
județene ale P.C.R,. au fost 
prezenți tovarășii : Constantin 
Petre, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R. ; George Honioștcan. 
membru al C.C. al P.C.R.. prim 
.secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R. : Ilie Dima, 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. ; Virgil Troi'in, 
■•membru al Comitetului Politic 
Executiv, prim secretar al Comi
tetului județean Brasov 
P.C.R. : Ion Sîrbu. membru 
C.C. al P.C.R.. prim secretar al 
'Comitetului județean Buzău 
P.C.R. ; Trandafir Cocîrlă, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim se
cretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R. : Ștefan 
Mocuța. membru al C.C. al

01 
fii

al

-

r

Fiecare asociație a
studenților comuniști—un
colectiv care muncește și
trăiește în spirit comunist

BUCUREȘTI

w •

Conferința Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
cel mai mare centru universitar 
al tării 8-a încheiat prin adop
tarea unei telegrame adresate 
de cel care purtau învestitura . 
de delegați ai 45 000 de studenți 
comuniști ai Capitalei, Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, secretarului gene
ral, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Conferința în
cheia o fructuoasă etapă 
în care s-a realizat o dez
batere cu toți studenții a 
problemelor de muncă , și 
viață, de formare ca specia
liști, ca oamehi politici. întruniți 
într-un asemenea forum, tinere
tul studios al Capitalei a sim- - 
țit nevoia să-și exprime anga
jarea de a munci astfel îhcît la 
sfirșitul fiecărei etape de pre
gătire pentru muncă și viață 6ă 
poată afirma, așa cum i-a în
demnat conducătorul partidului 
în cuvîntarea de la Craiova : 
„Da, m-am pregătit : am fă
cut iotul ca să folosesc condițiu- 
nile create de partid, de stat — 
și sînt gata, în orice moment, 
Ia orice loc de muncă, să-mi 
servesc patria, poporul, parti
dul

învățătura șl munca 6Înt cele 
care dau principala măsură a 
trăirii vieții de student la cote 
ridicate. Procentele de promo
vați, ale notelor pe care le-au 
obținut studenții exprimă hare
murile muncii. Și procentele, 
cum le oglindea conferința, prin 
darea de seamă și prin discuții, 
arată creșteri, iar la unii ani și 
unele facultăți, chiar perfor
manțe (chimie, filologie, comerț, 
arhitectură, pedagogie), A sporit 
competitivitatea în obținerea re
zultatelor bune în întrecerea 
„Fiecare A.S.C. — colectiv de 
educare prin muncă, pentru 
muncă a studenților"» Conferin
ță n-a găsit în aceste plusuri 
ale rezultatelor un mOtiv de 
autothuițumire, ci de reflec
ție ; deci, se poate * mai 
mult, 6-a făcut dovada că în do
meniul activității profesional- 
științifice se poate șl trebuie să 
se acționeze concret, eficient. Cu 
condiția ca procentele bune, 
ca rezultatele bune de la un mo
ment dat ale unor colective să 
nu facă posibilă ignorarea mi
nusurilor care se manifestă în 
alte colective. Căci minusuri 
există. Cel esențial a fost numit 
în conferință — și în darea de 
seamă și de către vorbitori (și 
amintim aici luările de cuvînt 
ale prof. univ. Gh. Dolgu, rec
tor la A.S.E., și Adrian Mure- 
șan, student, Institutul de con
strucții) ; răspîndirea încă largă 
a mediocrității. Ea se grefează 
și se menține pe un teren de 
îngăduință neprincipială față de 
tendința unor studenți de a se 
mulțumi cu puțin, cu rezultate 
minime la examene (ex. anii III
— economia agriculturii, III — 
matematică, II — metalurgie, III
— agronomie etc.). Mediocrita
tea nu este datorată, așadar, unei 
fatalități, ci unor deficiențe ale 
activității educative, care des
chid acelor studenți certați cu 
munca căi spre superficialitate, 

P.C.R.. prim secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R. : 
Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Constanța, al P.C.R. ; 
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim secre
tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. ; loachim Moga, 
membru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. : Marin 
Vasile, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R. ; 
Cristian Chelaru, secretar al 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R., ; Constantin Drăgan, 
membrp al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. ; Iulian Ploști- 
naru, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. ; 
loachim Hațegan, secretar al 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R. ; Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, prim secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R. ; Cornel Onescu, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim secretar 
al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R. ; Gheorghe Tache, 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R. ; Gheorghe Tă- 
nase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Vaslui al P.C.R.

La lucrările conferințelor au 
participat cadre din conducerea 
U.T.C. și U.A.S.C.R.

în funcția de prim secretar al 

• •

chiul, absențe de la îndatoriri 
profesionale, ca și cum studenția 
poate fi trăită numai din sesiu
ne în sesiune. Rețihînd cu preg
nanță indicațiile secretarului ge
neral al partidului de a se in
staura în învățămînt un climat 
mai sever de ordine și disci
plină pentru ca fiecare stu
dent să fie conștient că se- pre
gătește pentru muncă, pentru 
creație, conferința cerea A.S.C. 
să continue ceea ce au realizat, 
cu bune rezultate, unele organi
zații pe parcursul anului uni
versitar, iar altele la recentele 
adunări de date de seamă și a- 
legeri: analiza responsabilă, exi
gentă în ani și grupe, adoptarea 
unor măsuri corespunzătoare 
împotriva celor care nu înțeleg 
că realizarea unei temeinice 
pregătiri de specialitate este în
datorirea primordială a fiecărui 
membru al organizației. Școa
la superioară reprezintă as
tăzi un for in care se întru
nește învățătura cu producția și 
cercetarea, cu munca, și în viitor 
este necesar sâ se progreseze 
mai rapid pe linia transformării 
facultăților în unități de învă
țămînt, cercetare și producție. 
Hotărît că se poate mai mult, 
că, ceea ce sublinia conferința 
privitor la pretențiile nlari 
care există față de studențime, 
de a deveni o autentică forță de 
creație, de producție, integrata 
în activitatea economică și so
cială a Capitalei, reprezintă un 
deziderat posibil de atins la 
cote mai înalte. Această afir
mație își are acoperirea în cele 
186 milioane lei, valoarea pro
ducției globale obținute de stu
denți (aproape 4 500 lei produc
ție de student) ; în cele aproape 
un milion zile de muncă pa
triotică realizate în cei trei ani 
scurși între cele două confe
rințe ; în pretențiile pe care 
și le impun mulți tineri — 
13 000 — față de viața de stu
dent, întregind studiul cu acti
vitatea de creație.

Inițiativele numeroase prin 
care A.S.C. s-au înscris cu con
tribuții proprii, venite din rîn- 
dul studenților, în procesul in
tegrării (amintite printre alții 
de Dumitriu Cătălin, Institutul 
politehnici și Florin Pricop, In
stitutul agronomic) justifică ce
rința participării cu și mai mare 
competență a studenților, a or
ganizației lor, la treburile^ învă- 
țămîntului, cu deosebire îh op
timizarea integrării, a formării 
unor promoții de specialiști cu 
o pregătire completă. Pe par
cursul dezbaterii s-a amintit 
faptul că în adunările și con
ferințele de dare de seamă și a- 
legeri, în dezbaterile Programu
lui de integrare a învățămîntu- 
lui superior din Capitală cu pro
ducția și cercetarea a fost evi
dențiată necesitatea ca în ca
drul Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. să se analizeze pro
blemele îmbunătățirii sistemu
lui de apreciere a activității 
studenților — corespunzător 
componentelor actuale ale pre
gătirii lor — luîndu-se în consi
derare, într-o pondere corespun

Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. a fost ales tova
rășul Mihai Hîrjcu ; ca primi 
secretari ai comitetelor jude
țene U.T.C. au fost aleși tovară
șii : Aurel Ungur — la Alba ; 
Constantin Popescu — la Argeș ; 
Constantin Faina — la Brașov ; 
Stela Bălan — la Buzău ; Iosif 
Rujoni — la Caraș-Severin ; Li
liana Mihuț — la Cluj ; loan 
Orezan — la Constanța ; Victo
ria Bistriceanu — la Dolj ; Ionel 
Lazăr — la Hunedoara ; Romu
lus Țolea — la Ialomița : Dumi
tru Nagîț — la Iași ; Mihai Bo- 
țoagă — la Ilfov ; Ana Cismaru 
— la Mehedinți ; Angela Doro- 
banțu — la Mureș ; Mihai Ran
ga nu — lâ Suceava ; Paul Ma
nole — la Teleorman : Ilie Co- 
dreanu — la Timiș ; Mihai Iri- 
mia — la Vaslui.

Conferințele au ales, de ase
menea, comisiile de cenzori, de
legații la Congresul al X-lea al 
U.T.C. și au desemnat candida
ți! pentru organele centrale ale 
U.T.C.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat 
telegrame Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Dînd 
expresie profundelor senti
mente de atașament la ca
uza revoluționară a parti
dului, tinerii s-au angajat 
să își intensifice eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a 
tuturor îndatoririlor ce Ie revin, 
a mobilizatoarelor sarcini ce 
decurg din Programul celuî de 
al XI-lea Congres al Dartidului.

LX ——

viață a hotărîrilor de 
de stat. Colectivele 

model, constituite 
universitar trecut, 
punctul de ple- 

dezvoltarea inițiâti-

xătoare, activitatea de produc
ție și cercetare ; să fie totodată 
precizate rolul și locul studenți
lor în conducerea și realizarea 
activităților din unitățile de în
vățămînt, producție și cerce
tare.

Investi gî nd (e adevărat, cu o 
prea accentuată tentă constata- 
tivă — după cum s-a subliniat 
in concluziile conferinței) toate 
laturile activității asociațiilor 
Studenților comuniști, prezen- 
tînd conferinței un program 
dens, de acțiuni concrete, multe 
cu caracter de noutate, confe
rința a reușit să propună și să 
adopte modalități de lucru cu o 
mai largă capacitate de cuprin
dere și o mai puternică rezo
nanță educativă. Reținem dintre 
acestea experiența pozitivă a 
U.A.S.C. din Centrul universitar 
București privind formarea co
lectivelor studențești care și-au 
propus îmbunătățirea întregii 
activități prin promovarea activă 
a principiilor eticii și echității 
socialiste, în așa fel îneît fiecare 
student să manifeste competen
ță profesională, spirit creator, 
combativitate și intransigență, să 
fie un luptător pentru traduce
rea îh. - - * -
partid și 
studențești 
în anul 
vor oferi 
care în 
vei ca fiecare A.S.C. să devină 
un colectiv care trăiește și mun
cește în spirit comunist. în cu- 
vîhtul Său, tovarășul Petre Con
stantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a 
subliniat pe larg datoriile A.S.C. 
din facultățile Capitalei de a 
grefa în viitor munca politico- 
ideologică pe studierea și dez
baterea documentelor de partid 
și de stat, a sarcinilor învăță- 
mîntuiui superior reieșite din 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, într-o directă rapor
tare la viață colectivelor stu
dențești. Dealtfel, programele 
adoptate în adunările și confe
rințele asociațiilor studenților 
comuniști sint pregnant stră
bătute de ideea că munca po- 
litico-ideologică trebuie să con
ducă la dezvoltarea spiritului 
combativ, revoluționar, militant 
al tineretului Universitar.

Cohferința a realds ca preșe
dinte al Consiliului U.A.S.C. din 
Centrul Universitar București, 
pe tovarășul Vasile Bontaș.

LUCREȚIA LUSTIG

(Urmare din pag. I)

participă 40 000 tineri în indus
trie și 10 000 în agricultură, 
• Valoarea economiilor la ma
terii prime și materiale, energie, 
combustibili, carburanți și lu- 
brifianți, consemnate în acest on 
de registrul întrecerii uteciste 
este de 20 milioane lei. • La 
concursurile profesionale, orga
nizațiile U.T.C. au atras în fa
zele de masă peste 15 000 de ti
neri. • Antrenarea tinerilor in
gineri, tehnicieni și muncitori la 
modernizarea producției se evi
dențiază prin cele 40 de invenții, 
inovații și raționalizări realizate 
în primul semestru • O acțiune 
de mare eficiență economică s-a 
dovedit a fi în acest an „Săptă- 
mîna producției record". La în
treprinderea „Țesătura" ea a 
avut ca rezultat depășirea pro
ducției globale cU un milion lei 
iar la Combinatul de fibre sinte
tice cu 10 milioane lei.

TRASEUL HĂRNICIEI

Așa s-â intitulat albumul șta
fetă care a pornit la începutul 
anului din comuna Răducăneni, 
de unde s-a lansat îh cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
$i Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
chemarea la întrecere către toți 
tinerii satelor din județul Iași. 
Pentru dinamizarea întrecerii și 
urmărirea permanentă a evolu
ției ei în toate comunele, comi
tetul județean U.T.C. a deschis 
un registru cate consemnează in-

Casa de cultura din Covasna

Nu sîntem îngeri//
de PAUL IOACHIM

Teatrul Mie și-a deschis sta
giunea printr-un tur de forță, 
oferind — in decurs de o săp- 
tămînă — nu mai puțin de trei 
premiere. între acestea („Viața 
lui Galilei" de Bertholt Brecht 
„Mania posturilor" după Vasile 
Alecsandri) se află și o lucrare 
românească actuală (a cărei 
premieră absolută a avut loc la 
Ploiești) aparținând actorului
Paul loachim de la Teatrul Giu- 
lești care, dacă nu debutează (a 
mai fost jucat la televiziune și 
în provincie, la Galați), atinge 
prin „Nu sîntem îngeri" nivelul 
fericit de la care un autor pri
mește „ brevet" de încredere. Un 
om care a trudit din greu, un 
cercetător provenind dintr-o fa
milie de ceferiști, se poate con
sidera la un moment dat împăcat, 
dar mai ales sigur pe sine, și de o 
autoritate morală neîndoielnică. 
Piesa e construită cu o pricepe
re evidentă a dozării : începe 
de la sublinierea datelor inițiale 
ale personajului, prezentîndu- 
ne în Dumitru Veres un tată și • 
un soț de fiecare zi dar și un 
director general surprins in mo
mentul imediat următor numi
rii. întâmplarea pe ____________
care se bizuie pie;
sa e de două ori \ U A
festivă : fiul. Petre, C 8 Cj pl I C A 
împlinește 18 ani

TEATRALĂ
zi a ieșit primul la 
bacalaureat) iar ta
tăl își vede mun
ca prețuită prin 
încrederea care i 
s-a-acordat. Ne aflăm așadar 
într-o ambianță familială apa
rent armonioasă.

în casă sosește, însă, neinvi
tat, un fost coleg al i.........
Apariția lui e simbolică, 
regizoarea Sorana “ 
tratează in cheie 
ușoare • accente de 
soțindu-i prezența 
lunecate. Este un 
ten, acum ajuns 
imoral care dorește să 
prin șantaj un post în institutul 
condus de Vereș. Abia de aici 
Înainte, cînd relațiile au fost 
precizate, ritmul se accelerează, 
dezvoltat pe două planuri care 
se interferează : petrecerea, 
surdinizată, în. culise, unde nu 
se Întâmplă nimic ; confrun
tările directe, presante, tulbu
rătoare de sub reflectoare. Au
torul știe să susțină un conflict, 
tensionlndu-l într-un crescendo 
care angajează amintirea, fan
tele trecute și prezente, inves
tite cu funcția de reper moral. 
Cadrul scenografic, același ne 
întregul traiect al spectacolu
lui, e neutru, construit ne o 
unica dominantă : sugestia tih
nei, în linia austerității însă și 
nu a opulenței snoabe. Sub ra
port dramaturgie. Paul loachim 
a găsit de fiecare dată soluții 
credibile în transpunere sceni
că. forțînd totuși sinceritatea 
spectatorului prin cîteva. puține, 
excese de ordin sentimental (de 
pildă, o rivală a soției Care s-a 
sinucis). Pe scenă aceste' mo
mente se simt numaidecît. ca și 
faptul că vinile aduse lui Vereș 
(tată gi fiu) provin din direcții 
diverse, încărcîndu-i cu tot di
nadinsul conștiința, pentru o cît 
mai sigura eficiență.

Spectacolul reușește să trans
mită tensiunea confruntării ade- 

tatălui. 
. deși 

Coroamă o 
realistă, cu 
ambianță. în
de tonuri în
vechi prie- 
un individ 

obțină

formațiile, datele și faptele mai 
deosebite. Întorcîndu-i filele a- 
cum, după mai bine de ' nouă 
luni de la debut, este foarte 
greu să alegi, chiar și pen
tru exemplificare, organizațiile 
U.T.G. cu acțiunile cele mai re
prezentative. De la o săptămînă 
la alta, timp de cinci luni, cifre 
și fapte care dau măsura mun
cii tinerilor pe ogoare, lâ gospo
dărirea și înfrumusețarea sate

REALIZĂRI REMARCABILE
lor, prezența lor1 la întreaga via
ță culturală și politică din mediul 
rural se înscriu fără întrerupere, 
într-o ritmicitate perfectă și 
cronologică. La 4 iulie in firul 
acestor informații apare o pa
gină pe care scrie cu litere mari: 
Azi, asupra județului nostru s-au 
abătut calamitățile. Pentru o 
perioadă de timp însemnările 
siht tot mai telegrafice și de 
fiecare dată făcute de altă mină. 
.,De la Grozești, secretarul comi
tetului comunal U.T.C. anunță 
că sectorul zootehnic a fost sal
vat"... „La digul de la Golăești 
ne-au venit âjUtdâre de la lași. 
Transmite activistul U.T.C. din 
sector"... Spre sfirșitul lunii 
apar următoarele rinduri : „în 

vărate și sincere între reprezen
tanți ai unor generații diferite, 
dîndu-ne în același timp ima
ginea tinereții, verifieîndu-se 
prin ea însăși necruțătoare cu 
greșelile ei și ale celor din jur. 
Pentru proaspătul bacalaureat 
Petre, de exemplu, integritatea 
morală e înțeleasă ca o em
blemă a acestui timp și el toc
mai această calitate tine să o 
apere, neputînd să uite că s-a 
născut intr-o dimineață înso
rită, căreia se impune să-i ră
mână mereu dator.

Echipa de actori care a slujit 
o lucrare cu generoase premise
— cuprinzînd o istorie vie. zbu
ciumata ori limpede, cu perso
naje puține dar cu biografii 
viabile — se compune din. nume 
verificate dar și din debutanți. 
Astfel Constantin Codrescu a 
redat (prezent de-a 'lungul în
tregului spectacol) stările, nu
anțele atît de diferite, adesea 
contradictorii, ale personajului 
său : siguranța de sine, tandre
țea, nonșalanța virilă, patosul, 
invectiva, aroganța, încrederea. 
Complexul sentiment al culpa
bilității se clădește. în interpre

tarea menționată, 
pe luciditate și pe 
o îndoială con
structivă, nu față 
de principii, ci față 
de greșelile ome
nești proprii. Ion 
Manta aduce nu 
numai bonomie și 
șăgălnicia bâtrî-

nească, hitră și cuminte-do- 
jenitoare, ci, atunci cînd 
situațiile o cer, atitudine 
clară, combativa. într-un că
min brusc răvășit — acțiunea 
fie petrece într-o sihgură noapte
— 'de convulsii aparent ireme
diabile. Maria Potra — soție, 
mamă, noră Si amfitrioană — 
S-â împărțit între aceste multi
ple îndatoriri. Solicitată divers, 
actrița a găsit rostirea și gestul 
care se potriveau. Dinu Iancu- 
lescu și-a creionat personajul 
Cu cîteva ticuri bine studiate și 
redate, avantajat desigur de vo
cea sa. Rolul său a fost de a 
ilustra o existentă debufiolată, 
fără să uite că poarță în spec
tacol o sarcină precisă și nu toc
mai ușoară.

Rolurile tinerilor au revenit 
Dorei IvailCiuC (o prezență nouă 
și, sperăm, de viitor în peisajul 
teatrul bucureșteah), Mihâi 
Dinvale (avînd de interpretat 
un tînăr Superficial, schițat eu 
simplitate, fără inutilele îngro- 
șări șablonarde) și lui Dan Con- 
durache. L-am lăsat la urmă 
pe interpretul lui Petre pentru 
a atrage atenția asupra unui 
debut actoricesc remarcabil. Dan 
Condurache a dat pînă acum 
citeva (atît cît vîrsta i-a Îngă
duit) probe sigure ale talentului 
său (lă Casândra, la Teatrul 
Bulandra și la televiziune), dar 
cu acest rol el se impune ca
tegoric printre cei mai buni ac
tori tineri de la noi. Nu vrenl 
Să facOm aici un sumum al ca
lităților sale. Ar fi îndeajuns 
siguranța tonului, diapazonul cu 
registre grave, malițioase, fals 
Ironice, ori scânteietoare ale 
rostirii ca «i prestanța fizică mai 
mult decît (Sau nu doar) cuoe- 
ritoare.

ION LAZAR

comune, organizațiile U.T.C. au 
luat spre îngrijire suprafețe care 
au suferit de pe urmâ inunda
țiilor. Valoarea lucrărilor oare 
cuprind acțiunile lor ajunge la 
aproape 4 milioane lei", după 
care, știrile de pe traseul hărni
ciei încep să revină cu precizări, 
ca în cazul zilei de 2 octom
brie, să redea un astfel de 
bilanț : „9 000 tineri cooperatori, 
și 3 500 elevi au recoltat

850 hectare cu porumb, 100 
hectare cu sfeclă, 1 000 tone 
furaje, 30 tone de legume, 
au însămînțat 800 hectare cu 
grîu. La Trifești, Belcești, Bivo
lari, Mircești, Cotnari tinerii au 
lucrat în schimburi prelungite". 
Fiecare asemenea știre redă la 
rîndul ei cite o secvență de pe 
traseul hărniciei, pe care tine
rii din comunele județului Iași 
au pornit la începutul anului.

COAUTORI AI MODERNIZĂRII 
PRODUCȚIEI

Una dintre dovezile că, prin 
înființarea, în âcest an, a cercu
rilor de creație științifică și teh- 
riică ale tineretului a sporit in
teresul membrilor organizației

FOTBAL X IT» SPORT

Steaua lider autoritar
A fost o etapă normală, ciști- 

gată de echipele gazdă, cu toate 
zvknirile studenților clujeni la 
București sau ale sătmărenilor 
la Pitești, iar egalul realizat de 
orădeni in dauna feroviarilor 
clujeni (singurii păgubiți de un 
punct pe teren propriu) nu este 
decît excepția care confirmă re
gula.

A fost o etapă cu 26 de goluri, 
deci fructuoasă, dar firească. 
Singurii îndreptățiți s-o consi
dere altfel sint suporterii echi
pei U.T.A. din a căror memorie 
un asemenea rezultat nu se va 
șterge cu una cu două. Steliștii, 
merituoșii performeri ai acestor 
prime zece etape, se pricep să 
creeze uneori asemenea amintiri 
nedorite suporterilor echipelor 
învinse, istoria clubului cunos- 
cind, în timp, și alte situații si
milare. De astă dată întâlnirea 
a constituit și o revanșă pentru 
înfringerea suferită de militari 
tn confruntarea anterioară.

Dacă ar fi să dăm o explica
ție simplă, ea ar suna cam așa : 
steliștii au jucat foarte bine, iar 
partenerii lor sub așteptări. Dar 
lucrurile au stat nițel Altfel 
Steaua care, de la meci la meci, 
a evoluat cu un sporit aplomb, 
a demonstrat că nu mai are ne
voie de o primă repriză de în
călzire, plecind cu motoarele in 
plin, cele trei goluri, marcate 
după primele șase minute du 
turnat plumb tn ghetele ară
denilor și acestora, deși au ară-

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — U.T.A. 2—0 (5—0). 

Prestînd un joc net superior, li
derul a realizat scorul record al 
campionatului. Au înscris: Iordâ- 
nescu de 3 ori (rfiin. 30, min. 68 
din penalty, min. 76 din penalty). 
Tudorei Stoica (min. 1), Dumitru 
(min. 5), Zamfir (min. 6), Troi 
(min. 35) și Ion Ion (min. 58). 
DINAMO — „U“ CLUJ NAPOCA 
4—2 (1—2). Studenții clujeni au 
dat o replica dîrză și au condus 
la pauză, însă dinamovișții au 
avut un final mai bun și aii ter
minat învingători. Au marcat: 
Dudu Georgescu de 3 ori (min. 
41, min. 47, min. 89 din penalty), 
Dumitrache (min. 87), respectiv 
Coca (min. 23) și Vaczi II (rtlin. 
43). Coca a fost eliminat în re
priza secundă. La tineret-speran- 
țe, 4—1. F.C. ARGEȘ — OLIMPIA 
satu mare 2—1 (o—o). victorie 
la limită, dar meritată a piteșteni- 
lor, Obținută în ultimul minut de 
joc. Au marcat, în ordine: Dobrin 
(min. 87), Both I (min. 89) și fun
dașul Clrstea (min. 90). La tineret- 
speranțe, 3—1. A.s.a. tirgu mu
reș — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost

ETAPA VIITOARE
(duminici 26

Olimpia Saiu Mare—Steaua, 
Rapid—A.S.A. Tirgu Mureș, 
U.T.A.—Politehnica Iași, Uni
versitatea Craiova—C.F.R. Cluj 
Napoca, Sportul studențesc—F.• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT •
POLO Rapid a revenit 

in frunte
Campionatul republican de 

polo s-a încheiat cu victoria 
echipei Rapid București» urmată 
in clasamentul final de formați
ile Dinamo București, Voință 
Cluj-Napoca și Progresul Bucu
rești.

în ultimele două partide, 
disputate duminică dimineață la 
piscina Centrului de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S. din Capi
tală, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Rapid — Dinamo 
2—1 ; Voința Cluj-Napoca — 
Progresul 6—5.

BOX Finalele în plină 
desfășurare

Programate la Palatul apor
turilor și culturii din Capitală, 
finalele celei de-a 46-a ediții a 
Campionatului național de box 
au debutat sub auspicii promi-* 
țătoare, oferind spectatorilor o 
serie de meciuri viu disputate 
și atractive, în care competi
torii și-au disputat șansele cu 
ardoare. Alături de pugiliști 
consacrați. cu o frumoasă carte 
de vizită, in primele reuniuni 
ău evoluat numeroși tineri ta- 
lentați, ce au depășit, recent, 
vîrstă junioratului. Mate parte 
dintre aceste speranțe ale spor
tului cu mănuși au demonstrat 
că posedă bune tufioștințe teh
nice și au pus in dificultate pe 
adversarii lor mai experimen
tați. Notăm, buhăoară. pe tinerii 
Al. Barbu (21 de ani) de la Li
toral Mangalia. Ionel Căprftres- 
cu (20 de ani), de la Steaua,

U.T.C. din județul IâȘi pentru 
descoperirea și promovârea nou
lui în producție, am întîlnit-b 
la întreprinderea de antibiotice. 
Doi dintre cei 50 de membri ai 
cercului de aici, inginerii chi- 
miști Ștefan Ludă și Eugen Diâ- 
conu de la laboratorul de cerce
tări âu predăt secției de produc
ție cu șase luni mai devrerhe o 
tehnologie modernă pentru obți
nerea la un preț de cost sub
stanțial redus a ampiCilihâi in
jectabile, cu caracteristici Supe
rioare celei realizate pînă a6um.

★
Deși Scurt, timpul care a mai 

rămas pînă la Congres vă adău
ga acestui bilanț al tinerilor ie
șeni noi realizări. Un motiv deci 
în plus pentru o și mai suS- I 
ținută mobilizare a organizații
lor U.T.C., a tuturor tinerilor. 
Uteeiștii de lă întreprinderea 
metalurgică „NicOlina", de exem
plu, și-au propus ca în decadele 
II și III ale lunii octombrie să 
lucreze în schimburi prelungite, 
cei de la „Victoria" s-ău anga
jat ca în săptămînă de la 27 oc
tombrie la 2 noiembrie să ob
țină cei măi înalți indici de ca
litate, Uteeiștii Trustului jude
țean de construcții au hotărît 
ca pînă la i noiembrie să asi
gure toate condițiile și front de 
lucru pentru perioada de iarnă, 
îndeplinirea unor astfel de an
gajamente, specifice fiecărei or
ganizații, ne preocupă în mod 
deosebit și pe noi activiștii co
mitetului județean al U.T.C. 

tat uneori că sint posesorii unei 
bune tehnici individuale, jocul 
„de echipă44 nu le-a ieșit, spre 
deosebire de parteneri, uneori 
sufocanți — ca aliură și manieră 
de joc — și adepți convinși ai 
teoriei că cea mai bună apărare 
rămine tot atacul. Steliștii au 
marcat opt goluri, dar au ratat 
incă pe atltea, despre arădeni 
însă nu se poate spune că du 
ratat mult eu toate că s-au a- 
flat și ei de suficiente ori în 
preajma buturilor lui Moraru, 
dar au făcut-o fără convingere, 
aproape speriați de posibilitatea 
înscrierii unui gol.

In rest, nimic deosebit. Poate, 
cumva, tenacitatea cu care fosta 
campioană încearcă să prindă 
„roata44 liderului, cîteva încer
cări de a scoate pieptul în față 
ale celor din zona „minată" și 
cam atît. Dintre promovatele a- 
cestui sezon se pare că F.C. 
Bihor are ceva.de spus, cu toate 
că băcăuanii au o situație mal 
bună, iar rapldiștii, după ce opt 
etape s-au străduit să nu în
scrie goluri, acum, se pare au 
învățat și cum să primească. Ar 
mai fi de remarcat noua ascen
siune a „ghetei de aur44 spre 
vîrful piramidei (8 goluri) și 
faptul că miercuri vom epuiza 
una din restanțele acestui cam
pionat, prin întâlnirea tradițio
nală dintre Dinamo și Rapid, 
care poate echilibra cursa pen
tru intiletate.

S. UNGUREANU

realizat de fundașul Gligore (min. 
40). La tineret-speranțe, 0—0. F.C. 
CONSTANȚA — JIUL 1-0 (0—0). 
Confruntarea dintre ultimele clasa
te s-a soldat cu o victorie la li
mită a gazdelor, prin golul înscris 
de Negoescu (min. 64). La tine- 
ret-speranțe, 2—1. POLITEHNICA 
TIMIȘOARA — F.C.M. REȘIȚA 
2-0 (1—0). După o dispută dîrză, 
cu numeroase durități și manifes
tări nesportive, gazdele au cuce
rit cele două puncte, prin golu
rile înscrise de Anghei (min. 34) 
și CoteO (min. 6fl). In prima re
priză au fost eliminați Btrăteâcu 
și Munteanu, iar în repriza se
cundă au primit cartonașul roșu 
portarul Jivan si Filipescu. PO
LITEHNICA IAȘI — RAPID 4—1 
(2—0). Pe linia ultimelor evoluții 
bune, studenții ieșeni au repur
tat o nouă șl meritată victorie, 
prin golurile realizate de Nefri- 
țeanU în min. 2 și min. 67, Coste» 
în min. 15 șl min» 48, iar pentru 
feroviari a marcat Manea (min. 
63). C.F.R. CLUJ NAPOCA — 
F.C. BIHOR 0-0. Meciul de tlne- 
ret-speranțe s-a încheiat tot cu un 
rezultat egal, 1—1.

octombrie)
C. Argeș, „U“ Cluj Napoca—F.C. 
Constanța, Politehnica Timișoa
ra—Dinamo, F. C. Bihor—JiuL 
S.C. Bacău—F.C.M. Reșița se 
dispută simbătă 25 octombrie.

Mihfti Donciu (20 de ani), de la 
Ceahlăul-Piatra Neamț., Vaier 
Coprean (19 ani), de )a C.S.M. 
Cluj-Napoca ale căror evoluții au 
fost răsplătite eu Vii aplauze. 
Primul. Al. Barbu a reușit să-l 
întreacă pe rutinatul pugilist 
Petru Manole (Farul Constan
ța), iar Căprărescu și Donciu au 
ciștigat^ de o manieră categori
că. in fața boxerilor Gh. Mari
nei (B.C. Brăi-la) și. respectiv, 
luseim Memct (Farul). Cu

PE MICUL ECRAN
MIERCURI, 22 OCTOMBRIE: 

ora 15 — Fotbal : Dinamo — 
Rapid (divizia A). Transmisiu
ne directă de la stadionul Di
namo.

JOI, 23 OCTOMBRIE: ora 
17,05 — Campionatele naționa
le de gltnnastlcă *-“ exerciții 
liber alese. Transmisiune di
rectă de la Bacău.

VINERI, 24 OCTOMBRIE: ora 
18,30 — Semifinalele campiona
telor naționale de box — gala a 
Il-a. Transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor și culturii.

SIMBĂTĂ, 25 OCTOMBRIE: 
Ora 15 — FOtbăl : Sport Club 
Bacău — F.C.M. Reșița (divizia 
A). Transmisiune directă de la 
Bacău.

DUMINICA, 26 OCTOMBRIE î 
ora 15 — Finalele campionatelor 
naționale de box -* seiecțiuni 
înregistrate.

deosebit interes a fost urmă
rită confruntarea dintre tinerii 
pugiliști G. Blaj (22 de ani), de 
la C.S.M. Reșița, și Mihai Imre 
(22 de ani) de la Olimpia Bucu
rești, în care victoria a revenit 
boxerului reșitean. Campionul 
național la „muscă". I. Faredin 
(Farul) a primit o replică dîrză 
din partea tînărului Dumitru 

- Burdihoi (Dinamo), fiind nevoit 
să se întrebuințeze serios pen
tru â obține victoria la puncte. 
Astăzi, de la orele 15 și 19, sînt 
programate alte două reuniuni.

M. LERESCU

RUGBI Situație 
neschimbată în fruntea 

clasamentului
în penultima etapă a turului 

-f- ă VI-a — situația în fruntea 
clasamentului, după Partidele 
de ieri rămine neschimbată. Dar 
iată rezultatele înregistrate :

SERIA I — Fruntașa Seriei. 
Farul, jucînd la Gura Humoru
lui cu Minerul, surclasează echi
pa minerilor cu scorul de 40—7. 
Două victorii cu scoruri asemă-

• 1N 6 ORAȘE din Iugosla- 
via au început întrecerile celei 
de-a 9-a ediții a Campionatelor 
europene de volei. în turneul 
masculin, echipa României a 
întrecut cu 3—2 (11—15, 16—18, 
15—10, 15—1, 15-1) formația O- 
Iandei. iar în cel feminin, se
lecționata U.R.S.S. a cîștigat cu 
3—1 (15—10, 15—9, 8—15. 15—5) 
întâlnirea cu echipa României.

• TURNEUL ZONAL feminin 
de șah de la Pola (iugoslavia)

CLASAMENT
Steaua \ 10 « 3 1 23— C ÎS
Dinamo 9 8 0 3 21—11 12
A.S.A. Tg. Mureș 10 5 2 3 16—11 12
Poli. Iași 10 5 2 3 20—15 12
F.C. Argeș 10 4 4 2 11—10 12
S.C. Bacău 9 5 13 11—10 11
Olimpia 9 3 4 2 12—10 10
F.C. Bihor 10 4 2 4 10—12 10
Poli. Timișoara ÎH H 14—17 10
F.C.M. Reșița 10 4 2 4 11—16 10
Univ. Craiova 10 3 3 4 11— 8 9
C.F.R. 10 3 3 4 7—11 9
F.C. Constanța 10 4 0 6 12—15 8
Rapid 9 3 2 4 7—10 8
„U." Cluj-Napoca 10 3 1 6 14—14 7
Sp. studențesc 8 3 1 4 7—11 7
U.T.A. 10 2 2 6 10—20 6
Jtal 10 2 2 4 9—19 S

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA L Victoria Tecuci — 
Unirea Focșani 1—0, Metalul 
Plopeni — Ceahlăul P. Neamț 
2—0, F.C.M. Galați — Gloria 
Buzău 6—0, Petrolul Ploiești — 
C.S.M. Borzești 2—0; C.S. Boto
șani — Prahova Ploiești 0—0, 
F.C. Brăila — C.F.R. Pașcani 
1—1, Celuloza Călărași — Vii
torul Vaslui 1—4), Cimentul Med
gidia — C.S. Tulcea 2-1, C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Galați 1—1.

După 9 etape, F.C.M. Galați 
conduce in clasament cu 16 
puncte.

SERIA A II-A. Voința Bucur 
rești — C.S. Tîrgoviște 0—1, 
Steagul roșu — Metalul Mija 
1—0, Chimia Tr. Măgurele — 
Minerul Metru 2—0, Automatica 
Alexandria — Autobuzul Bucu
rești 3—1, Progresul București 
— Metrom Brașov 3—-0, Trac
torul Brașov — Metalul Bucu
rești 2—0, Dinamo Slatina — 
F.C.M. Giurgiu 2—0, S.N. Olteni
ța — Nitramonia Făgăraș 4—1, 
Chimia Hm. Vilcea — Electropu- 
tere Craiova 4—1.

Progresul București conduce în 
clasament cu 15 puncte.

SERIA A III-A. F. C. Baia 
Mare — Mureșul Deva 3—2, Ra
pid Arad — Victoria Cărei 3—1. 
Metalurgistul Cugir — Victoria 
Călan 2—1, Șoimii Sibiu — Uni
rea Tomnatic 3—0, Dacia Orăștie 
— Gloria Bistrița 2—0, Corvinul 
Hunedoara — U.M. Timișoara 
2—0, Minerul Moldova Nouă — 
Gaz metan Mediaș 2—1, C.F.R. 
Timișoara — Ind. sirmei C. 
Tur zii 3—0, Sticla Turda — 
C.I.L. Sighet 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 16,puncte.

nătoare : Steaua pe teren pro
priu. obține un scor concludent 
în fața C.S.M. Sibiu : 34^0.
Sportul studențesc Învinge pe 
rugbiștii de la Rulmentul Bir- 
lad, tot CU.34—0. Lâ rfndul său. 
echipA bucuresteână. Gloria. în 
deplasare la Constanta, reușește 
o victorie în fața echipei Palas 
CU 9—7. în clasamentul seriei, 
conduce Farul, cu 1'4 puncte,

SERIA A II-A — Lidera se
riei, Știința Petroșeni. în formă 
deosebită, obține a eincea vic
torie din campionat. învinglnd 
pe Agronomia Cluj-Napoca cu 
14—0. A doiia clasată a seriei, 
Dinamo, nu a avut „probleme", 
diâpunînd- dâ Olimpia cu scorul 
de 29—5. Alte rezultate : Vulcan 
— Grlvita roșie 7—15 și Politeh
nica Iași — Universitatea Timi
șoara 10—31. Conduce în conti
nuare. știința Petroșeni cu 17 
puncte.

G. F.

CROS Au fost desemnați 
campionii

La Sibiu s-au desfășurat ieri 
finalele campionatelor republi
cane de efos, la- startul cărora 
âu fost preZenți peste 500 atleți 
și atlete.

La seniori, victoria a revenit 
lui Ilie Floroiu (Farul Constan
ța), cronometrat pe distanța da 
10 000 m cu timpul de 31’30”.

Cursa rezervată senioarelor a 
fost cîștigata de Rafira Fița 
(C.S.U. Galați), care â parcurs 
2 500 m îh 8’35”.

Pe echipe, titlurile de campi
oane au fost cucerite de C.S.O. 
Oradea — la masculin și Olim
pia București — la feminin.

BASCHET Debut normal
Prima etapă a. campionatului 

masculin de baschet (programa
tă cu jocuri duble sîmbăta după 
amiaza și duminică dimineața) 
a înregistrat în g«a»erai. rezul
tate normale, cu o singură ex
cepție, aceea a victorie în de
plasare a studenților de la 
I.E.F.S. Scorurile etapei âu fost 
realizate de formația campioană 
Dinamo care a depășit cifra de 
100 de puncte în ambele jocuri 
disputate cu Farul Constanță 
(100—60 și 106—78) ! Iată și ce
lelalte rezultate înregistrate : 
Steâua — LC.E.D. 81—71 și 
79—53 ; A.S. Armata — „ti" 
Cluj-Napoca 42—64 și 52—82 ; 
Rapid — Politehnica Iași 80—70 
și 67—60 ; Universitatea Timi
șoara — Politehnica București 
68-55 si 81—66 și C.S.U. Brașov

‘.K.F.S. 67—78 Și 63—74.

a continuat cii partidele rundei 
a 10-a. în care maestra rohiâncă 
Margareta Teodorescu a remizat 
cu iugoslava Kalchbreiîer. iar 
Suzana Makaî ă întrerupt in 
poziție complicată cu Podrajan- 
ska. în clasament se menține 
lideră măestra bulgară Tatiâna 
Lemaciko — 8,5 puncte, urmată 
de Veroezi (Ungaria) — 7 punc
te, Margareta Teodorescu se află 
pe locul 6, cu 6 puncte.

ceva.de
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Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central
al Partidului Comunist Român

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
, (Urinare din pag. I) 

merțului. Accentuez asupra aces
tui lucru deoarece sînt unii ce
tățeni care, neînțelcgînd necesi
tatea obiectivă ca aceste rezerve 
de mărfuri să fie în posesia sta
tului și manevrate de stat cores
punzător cerințelor generale ale 
societății, încearcă să-și creeze 
singuri rezerve și stocuri. Există 
anumite categorii de oameni care 
dispun de venituri mai mari și 
care, dintr-un spirit de egoism, 
datorită unei atitudini cetățe
nești pe care aș numî-b înapo
iată, tind să acumuleze anumite 
produse de bază peste nevoile 
lor de consum, dereglind prin a- 
ceasta buna desfășurare a co
merțului, aducind prejudicii a- 
provizionării generale a popu
lației. în esență, o asemenea ati
tudine contravine intereselor ge
nerale ale colectivității noastre 
socialiste, îngreunează efor
turile statului de a asigura 
condiții corespunzătoare de a- 
provizionare pentru toate catego
riile de consumatori, pentru toți 
cetățenii patriei. In ultimă in
stanță, aceasta este o gravă în
călcare a principiilor eticii și 
echității socialiste, a politicii 
generale a partidului îndreptate 
spre ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregu

Denumirea 
produsului

Creșteri, în procente,
1971/1975

față de 1966/1970

Carne și produse din carne 
în echivalent carne tăiată 45

Preparate de carne 55,5
Grăsimi vegetale și animale 23,7
Lapte și produse lactate 60
Ouă 137,6
Zahăr 32,8
Legume proaspete și conservate 47,7
Cartofi 33,6
Fructe proaspete și conservate 64,2
Struguri 55,8

Stimați tovarăși,

Doresc să mă refer acum la 
măsurile ce trebuie luate. îneă 
de pe acum, pentru a asigura 
producția anului viitor. In ce 
privește cerealele, zahărul, ule
iul, acestea sînt stabilite prin 
planul de stat și trebuie acțio
nat pentru a obține producții 
mai mari decît pină acum. Pro
babil că va trebui să mai refiec- 
tăm însă asupra suprafeței culti
vate cu porumb. Am impresia că 
această suprafață este încă mică; 
va trebui să ajungem, ia secto
rul socialist, Ta 3 milioane hec
tare pentru a produce cantitatea 
de porumb corespunzătoare, 
pentru a asigura o bună bază fu
rajeră. Au fost reduse culturile 
cu porumb în mod nejust, tre- 
cîndu-se suprafețe importante la 
așa-zisele culturi furajere. Po
rumbul e tot cultură furajeră ; 
îl cultivăm pentru a asigura în- 
grășarea animalelor, dar cu mai 
multă eficiență. Probabil ca Ia 
întreprinderile de stat să ajun
gem la 650 000 hectare cultivate 
cu porumb, iar la cooperative la 
2,4 milioane hectare — și aceas
ta începînd de anul viitor. Ast
fel vom asigura necesarul de po
rumb pentru îndeplinirea pro
gramului de producție de carne, 
precum și pentru satisfacerea 
consumului populației. Se știe ca
la noi porumbul se consumă și 
la țară, și la oraș.

Aș dori să mă refer, la unele 
probleme privind legumele. Pînă 
la sfirșitul acestui an trebuie în
tocmite, pe fiecare județ, progra
mele de asigurare, cu o anumită 
rezervă, a necesarului de legu
me. Cu mici excepții la unele 
sortimente de legume timpurii, 
toate județele își pot satisface 
cerințele proprii. Sînt de acord 
Să facem o anumită sistematiza
re la legumele pentru conserve, 
pentru pastă, dar consumul cu
rent în cea mai mare parte tre
buie asigurat de către fiecare. 
Fiecare județ este necesar să 
aibă o suprafață minimă de sere 
șl solarii. După un mic calcul, 
fiecare județ trebuie să dispună 
de minimum 20—25 hectare de 
sere. Capitala trebuie să ajun
gă la circa 200 hectare de sere 
și solarii proprii. Și Ia județe 
este vorba de sere și solarii pro
prii, nu de cele aflate pe teri
toriul lor pentru fondul general. 
In acest fel se va putea realiza 
aprovizionarea sigură în fiecare 
județ. Cred că cu circa 800—900 
hectare de sere pe țară putem 
rezolva, în bune condiții, apro
vizionarea pentru toate județele. 
Realizarea acestora să înceapă 
din anul viitor, astfel ca pînă în 
1978 toate județele să-și realize
ze suprafața de sere și solarii pe 
care o vom stabili prin program 
special pînă la sfirșitul acestui
an.

Trebuie mai multă prevedere 
șt spirit de răspundere — mă re
fer la tovarășii care se ocupă de 
sectorul de legume din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare — pentru a avea tot 
timpul rezerve de semințe de le
gume și de răsaduri. Am stabi
lit cu 4 sau 5 ani în urmă să fa
cem sere înmulțitor. Trebuie să 
vedem cum funcționează și să le 
dezvoltăm — unele chiar în se
rele pe care le vom face. Să a- 
vem capacitatea că, chiar in au
gust, să dispunem de răsaduri 
pentru 10—15 mii hectare cu to
mate de toamnă. Nu va fi deloc 
rău dacă vom avea o producție 
in plus. 

lui popor și, de aceea, trebuie 
combătută cu toată fermitatea. 
O asemenea atitudine afectează 
relațiile de tip nou statornicite 
între membrii societății noastre 
și ea trebuie să primească ri
posta hotărită din partea întregii 
opinii publice socialiste. Iată de 
ce este necesar ca organele de 
partid și de stat, cetățenii înșiși 
să combată' asemenea manifes
tări negative.

Se impune, de asemenea, să se 
acționeze cu fermitate pentru 
aplicarea întocmai a hotărîrilor 
partidului și statului în vederea 
asigurării ritmice și în cele mai 
bune condiții a aprovizionării 
populației. Cetățenii trebuie să 
aibă deplina încredere că parti
dul și guvernul vor face totul ca 
măsurile hotărîte să fie traduse 
în viață, ca sporurile stabilite 
la desfacerea produselor de larg 
consum să fie realizate întru to
tul. Consecvența cu care partidul 
și statul acționează pentru sa
tisfacerea cerințelor populației 
este demonstrată cu putere și 
de importantele succese dobîn- 
dite în cursul acestui cincinal 
în domeniul desfacerii produse
lor de larg consum.

Iată o imagine sintetică a 
creșterii desfacerilor Ia princi
palele produse agroalimentare în 
anii actualului cincinal, față de 
cincinalul anterior :

Am căpătat o experiență bună 
cu fasolea in cultură dublă; acum 
s-a demonstrat că e viabilă. A- 

-vem posibilitatea să realizăm 
două culturi și la mazăre și la 
alte legume. Prin folosirea răsa
durilor se pot cîșiiga aproape 
2—3 săptămini. Nu trebuie să ne 
luăm după țările care au su
prafețe mari și nu au ce 
face cu ele, după țările care lasă 
anual milioane de hectare ne
muncite. Noi trebuie să lucrăm 
fiecare metru de teren agricol. 
Să ne îngrijim de semințe, să 
elaborăm tehnologii care să ne 
asigure 2—3 culturi de legume 
pe aceeași suprafață.

Nu putem discuta aici, desi
gur. fiecare cultură în parte ; în 
județe trebuie întocmit însă pro
gramul pentru toate sortimen
tele de legume. Rog ca în aceste 
programe ce se vor stabili pen
tru anul viitor — în cursul ur
mătoarelor luni, pînă la sfîrȘituI 
lui noiembrie cel mai tîrziu — 
să fie soluționate complet aceste 
probleme, pe fiecare județ. Să 
prevedem și o rezervă de pro
ducție de 10—15 la sută, pornind 
de la producțiile obținute. Tre
buie luate măsuri pentru a se 
asigura irigarea întregii supra
fețe cultivate cu legume, folo- 
sindu-se toate sistemele, inclu
siv cele simple.

Aș vrea să mă refer șl la pro
blema loturilor deținute de 
populație, Practic, noi avem cam 
un milion și jumătate de hec
tare, deci peste 15 Ia sută din 
suprafața arabilă a țării este 
deținută de membrii cooperatori 
și de țăranii necooperatori. Toată 
această suprafață trebuie inclu
să în planul de cultură. Doresc 
să fie clar; trebuie să introdu
cem planuri de cultură pe fie
care gospodar, inclusiv în orașe. 
O bună parte din legume poate 
să le realizeze populația. Avem 
o experiență bună în Prahova, 
unde într-un șir de comune s-au 
făcut în curți solarii. Și în Ol
tenia sint cîteva asemenea co
mune. Să generalizăm această 
experiență ! Să-i ajutăm și pe 
cetățeni să facă două culturi. 
Sînt foarte avantajoase solariile 
miei, m curte, unde vînful nu 
produce stricăciuni. Țăranii, 
chiar și muncitorii care locuiesc 
la sate, le pot îngriji foarte bine. 
Trebuie să tindem ca fiefcare 
gospodărie din comune, inclusiv 
ale muncitorilor care trăiesc la 
sate, să crească cel puțin 2 porci, 
din care unul pentru a fi con
tractat cu statul. Aceasta va îm
bunătăți aprovizionarea proprie 
a cetățenilor respectivi, va duce 
Ia creșterea veniturilor lor, con
tribuind, totodată, la sporirea 
fondului de stat, la îmbunătăți
rea aprovizionării generale a 
populației. Fiecare cetățean care 
are curte trebuie să crească ani
male și păsări. De asemenea, în 
jurul orașelor, toate terenurile 
trebuie cultivate cu legume. în 
curțile fabricilor — avem supra
fețe mari încă neocupate — să 
cultivăm legume pentru canti
ne ; să lucreze personalul din 
întreprinderi. Să-și cultive fie
care întreprindere legumele de 
care are nevoie, să le lucreze 
muncitorii ! Aceasta este și o- 
bligația celor care au case pro
prii în orașe, inclusiv în Bucu
rești.

Deci trebuie să includem în 
programul agricol și populația. 
Ministerul Agriculturii este al 
întregii agriculturi, nu numai al 
celei de stat ; consiliul popular, 

de asemenea, trebuie să se ocupe 
de întreaga agricultură, nu doar 
de cea de stat și cooperatistă. 
Trebuie să ne ocupăm de felul 
cum este lucrată întreaga supra
față agricolă din țară.

Programele de legume pentru 
anul viitor trebuie să fie întoc
mite pînă la sfirșitul lunii no
iembrie, luîndu-se măsuri pen
tru asigurarea întregii cantități 
de semințe, cu rezervele cores
punzătoare.

In ce privește produsele za
haroase, ne gîndim ca în 1980 să 
ajungem la 250 000 tone. O parțe 
o vom produce în cadrul Minis
terului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, în întreprinderile 
centrale, iar o parte în industria 
locală. Cu o creștere anuală co
respunzătoare, să ajungem în 
1980 la 250 000 tone produse za
haroase, față de 80 000, cit avem 
in prezent, și 130 000 cit este 
prevăzut pentru anul viitor. A- 
celași lucru e valabil și pentru 
conservele de fructe, pentru 
compoturi și alte produse din a- 
ceastă categorie.

Trebuie rezolvate, de aseme
nea, o serie de probleme în zoo

tehnie. Am discutat cu Ministe
rul Agriculturii și Industriei A- 
limentarc să revedem progra
mul în acest sector. Să pornim 
de la necesitatea ca fiecare ju
deț să-și creeze complexe coo
peratiste sau de stat pentru ne
voile proprii. Complexele pen
tru nevoile generale ale statu
lui nu vor mai intra în planul 
de aprovizionare al județului 
respectiv. In planul de aprovi
zionare al județului trebuie să 
intre și contractările cu popu
lația. Va trebui să analizăm ca 
cooperația să aibă un rol mai 
mare în contractările cu popu
lația. Porcii și păsările contrac
tate să intre în fondul de apro
vizionare județean. Nimeni să 
nu mai aștepte să i se trimită 
din București păsări sau porci. 
Fiecare județ să-și asigure baza 
proprie, inclusiv la ouă.

Pe ansamblu însă, se impune 
să revedem programul zooteh
nic. Cred că trebuie să ajun
gem la o creștere mult mai sub
stanțială a numărului de porci 
în complexe — probabil la 7—8 
milioane. Va trebui să sporim, 
de asemenea, programul pro
ducției de carne de pasăre. Vom 
ajunge probabil la circa 5 mi
liarde de ouă în 1980, in secto
rul socialist, ca să putem asi
gura din acest sector circa 200 
bucăți pe locuitor.

Probleme serioase se pun și 
în ce privește laptele și pro
dusele lactate. Avem un număr 
de vaci care ar trebui să per
mită satisfacerea din plin a ne
cesarului de lapte, cu condiția 
să obținem producții corespun
zătoare. Dacă ajungem la o me
die pe țară de 2 000 litri, cu nu
mărul de vaci pe care îl avem 
putem satisface din plin consu
mul de lapte și produse lactate.

Se impun măsuri hotărîte pen
tru a soluționa rapid și proble
mă bazei furajere. în unele țări, 
întregul gunoi de grajd se pune 
în siloz și se redă în consumul 
animalelor. Paiele, cocenii de po
rumb nu se lasă pe cîmp, se fo
losesc, se balotează, se toacă, se 
pregătesc în furaje. Noi nu folo
sim în mod corespunzător nici 50 
la sută din furajele grosiere. Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare a primit sar
cina să elaboreze tehnologii in 
acest sens. Să soluționăm rapid 
problema folosirii complexe a 
acestor substanțe nutritive. Ju
dețele să-și asigure furajele, 
stringînd totul de pe cîmp, diri 
lacuri, din pădure. Munții noș
tri sînt încă slab folosiți în a- 
ceastă privință, multe finețuri 
sînt necosite. Avem, deci, rezer
ve și în ce privește asigurarea 

bazei furajere ; trebuie să luăm 
măsuri pentru ca de anul viitor 
să realizăm o îmbunătățire sub
stanțială și în sectorul zooteh
nic.

în program este prevăzută și 
creșterea producției de pește și 
a producției de conserve. Avem 
cîteva sute de mii de hectare 
luciu de apă în bălți care nu 
produc nimic. Pînă la sfirșitul 
acestui an să avem un program 
pe fiecare județ, pe fiecare lu
ciu de apă. Să stabilim cine se 
ocupă de popularea anei, cit 
puiet este necesar și cit pește 
trebuie să se obțină. Putem ob
ține ușor o cantitate de mini
mum 100 mii tone de pește din 
aceste bălți. Trebuie să luăm 
măsuri pentru a realiza acest 
lucru !

în aceste săptămini s-au dis
cutat măsuri privind viile și po
mii. Avem 400 mii hectare cu 
pomi. Cea mai mare parte dau 
producții mici. S-a făcut un 
program — care va veni la fie
care județ — potrivit căruia în 
următorii cițiva ani se vor re
face toate plantațiile prin re- 
plantarea și îndesirea pomilor.

Să facem în așa fel îneît să nu 
afectăm producția curentă, iar 
în 3—4 ani să obținem o spo
rire serioasă a producției. Acest 
program pe care o să-1 pri
mească toate județele să fie de
finitivat, urmînd ca în decem
brie să îl analizăm cu fiecare 
județ, separat pentru pomicul
tură și viticultură. Nu trebuie 
defrișat nimic, în afară de ceea 
ce este uscat ; restul să fie com
pletat, sistematizat, pe baza in
dicațiilor date. Prin sistematiza
rea livezilor și a viilor să obți
nem creșterea producției. Apoi 
treptat să aplicăm întregul pro
gram de comasare.

Iată citeva probleme asupra 
cărora am vrut să insist, iată 
măsurile ce trebuie luate pen
tru creșterea rapidă a produc
ției agroalimentare în vederea 
satisfacerii în condiții corespun
zătoare a cerințelor de consum 
ale populației.

Ați citit in comunicat că sînt 
asigurate, în condiții bune, din 
punct de vedere cantitativ, pro
dusele de îmbrăcăminte, țesătu
rile, încălțămintea. Din punct 
de vedere calitativ însă, și în 
acest domeniu se mențin lipsuri 
serioase.

Este necesar să ne ocupăm 
foarte serios de buna aprovizio
nare cu aceste mărfuri pînă în 
comune. Toate stocurile de pro
duse de iarnă, toate confecțiile 
și tricotajele pentru sezonul rece 
trebuie aduse în magazine. Să 
nu rămînă nici la întreprinderi, 
nici în depozitele de gros. Pînă 
la sfirșitul lunii octombrie, pro
dusele pentru iarnă trebuie să 
fie expuse in magazine.

Trebuie luate măsuri pentru 
îmbunătățirea atît a calității, Cit 
șl a prezentării produselor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte. 
Trebuie ca industria și comerțul 
să-și facă pe deplin datoria in 
această privință! Fiecare comitet 
județean și consiliu popular 
trebuie să acționeze în această 
direcție.

Am stabilit măsuri pentru 
livrarea unor cupoane și al
tor produse din stoc coo
perației meșteșugărești șl coo
perației de consum, din care 
acestea să confecționeze produse 
în vederea satisfacerii necesită
ților populației. Avem în vede
re nu numai produsele de iar
nă. ci Si cele pentru primăvară. 
Există si meseriași particulari 
care lucrează în comune si ora
șe si cărora, de asemenea, tre
buie să le livrăm cupoane si alte 
materii prime pentru a putea 
produce. Odată ce am prevăzut 
in lege posibilitatea ca meșteșu
garii să desfășoare șl activitate 

în mod individual, trebuie să le 
dăm și materie primă. în spe
cial cupoanele trebuie îndrepta
te — și Ia sate si în orașe — 
către toti cei care Dot produce.

In ce privește calitatea în in
dustria textilă si de încălțămin
te. starea de lucruri nu ne poa
te mulțumi. Conducerea Minis
terului Industriei Ușoare a gre
șit cind a venit și a solicitat, în 
repetate rînduri, să stagneze u- 
nele activități, să închidă unele 
secții, să scoată din planul de 
investiții unele obiective. Nu 
putem spune că avem o indus
trie textilă la nivelul care să ne 
permită să oprim investițiile. 
Din punct de vedere al finisa
jului, al calității, avem încă 
mari rămîneri în urmă. Proble
ma este să vedem ce dezvoltăm 
și unde trebuie să investim pen
tru a realiza acele capacități 
care să asigure produse de înal
tă calitate, o valorificare supe
rioară Ia export și satisfacerea 
în bune condiții a cerințelor din 
țară. Oamenii muncii cer țesă
turi mai bune, mai frumoase ; 
ei nu mai vor să poarte lucruri 
pe care le purtau acum 10 ani.

Trebuie acționat ferm pentru 
ridicarea calității produselor. Să 
analizăm atent ce trebuie să 
dezvoltăm — îndeosebi în secto
rul de fire și țesături de cali
tate, în sectorul finisajelor. în 
2—3 ani de zile să soluționăm 
practic toate aceste probleme, 

în ce privește produsele de 
uz casnic, sînt prevăzute canti
tăți corespunzătoare. Multe sor
timente nu le producem încă. 
Cooperația meșteșugărească și 
cea de consum, industria locală 
trebuie să stabilească programe 
pentru toate sortimentele care 
se cer în județe, începînd cu 
cele de uz casnic, mergînd pînă 
la sape și topoare, și care nu 
e nevoie să fie fabricate în in
dustria mare. Trebuie să stabi
lim dezvoltările pornind de la 
folosirea integrală a capacități
lor existente, de la valorificarea 
materiilor prime locale, pentru 
a putea asigura satisfacerea mai 
bună si deplină în următorul 
cincinal a cerințelor întregii 
populații.

Și in ce privește produsele e- 
lectrotehnice. unele trebuie date 
spre fabricare industriei locale 
și cooperației. Să dăm modele 
acestor unit&ti si să organizăm 
producția pentru a satisface mai 
bine cerințele populației.

In ce privește serviciile, tre
buie de asemenea să prevedem, 
în programul pe care îl facem, 
necesarul de spălătorii si călcă
torii, de tot ce asigură satisfa
cerea necesităților populației, 
luînd măsuri pentru mai buna 
organizare a muncii, asigurînd 
investițiile și producerea utila
jelor necesare în țară.

Problemele satisfacerii necesi
tăților populației să fie soluțio
nate în toate domeniile de acti
vitate, din toate punctele de ve
dere. atît în orașe, cit si în co
mune. Trebuie să cuprindem a- 
ceastă activitate într-un pro
gram unitar. în programele res
pective să se prevadă inclusiv 
băile populare, ce trebuie con
struite în comune. Să prevedem 
folosirea contribuției populației 
in scopul ridicării nivelului de 
civilizație al satelor.

Problemele privind buna ser
vire a populației să fie urmă
rite, ne baza programului stabi
lit, lunar, asa cum urmărim în
treaga activitate economică. Să 
înțelegem că si aceasta este o 
parte a planului de dezvoltare 
economico-socială a tării.

Stimați tovarăși,

Doresc în continuare să mă 
ocup de cîteva probleme în le
gătură cu Congresul consiliilor 

populare județene, al primarilor 
orașelor si comunelor. După cite 
am reținut și dună cit știu din 
informările primite de peste tot, 
timpul rămas pînă la congres 
nu este suficient pentru elabo
rarea programelor de dezvoltare 
a comunelor. Pentru că nu este 
vorba numai de programul de 
sistematizare, ci de programul 
dezvoltării economico-sociale si 
sistematizării orașelor si comu
nelor. în elaborarea acestui 
program trebuie să începem cu 
producția, cu ce se va produce 
în fiecare comună. Am în vede
re și acțiunea de redare în a- 
gri cultură a noi suprafețe, și 
producția de furaje si creșterea 
animalelor. Trebuie cuprinse, de 
asemenea, activitățile industria
le, inclusiv morăritul. Am în 
vedere si atelierele meșteșugă
rești, unitățile de comerț si de 
servire, unitățile sanitare, de 
înv&tămînt. în acest cadru tre
buie să privim sistematizarea 
comunei si a orașului respectiv. 
Aceasta trebuie să cuprindă și 
amplasarea grajdurilor, a unită
ților industriale. Un asemenea 
program trebuie să aibă fiecare 

comună — si acesta trebuie să 
se bazeze ne plan. La întocmi
rea programelor de dezvoltare 
a fiecărei comune să fie incluse 
și planurile proprii ale între
prinderii agricole de stat, al 
S.M.A.. cooperativei de produc
ție agricole si tuturor unităților 
economico-sociale care îsi des
fășoară activitatea De teritoriul 
comunei. Comitetul de partid, 
primarul poartă răspunderea 
prin lege pentru buna desfășu
rare a întregii activități econo
mico-sociale din comună. Aceas
ta se înțelege prin autonomia în
scrisă în lege. Autonomia pri
marului este aceea de a condu
ce activitatea, de a-și sufleca 
mînecile si a merge pe cîmp zi 
de zi, din zori pină în noapte, 
împreună cu oamenii muncii.

Astfel se pune problema cu 
planurile de dezvoltare econo
mico-socială teritorială. Pe co
mune, pe consilii intercoopera- 
tiste, pe orașe, centralizat apoi 
pe județe, planul dezvoltării e- 
conomico-sociale trebuie să fie 
analizat începînd cu organizația 
comunală de partid și adunarea 
generală a cetățenilor. Pentru ca 
toti cetățenii să aibă timp si po
sibilitatea de a-1 cunoaște, să fie 
afișat la școală, la căminul cul
tural, la primărie, în cooperati
vă, în 2—3 locuri, iar în comu
nele mari, și în subunitățile co
respunzătoare. Cetățenii trebuie 
să se pronunțe asupra felului 
cum vor arăta comuna, salul in 
1980, asupra a ce trebuie făcut 
pentru aceasta în 1976, în 1977, 
în 1978. Ei trebuie să știe ce in
vestiții se vor face, de unde vor 
lua fondurile pentru investiții, 
punîndu-se accentul pe contri
buția populară, inclusiv în ce 
privește activitățile industriale. 
Sint cooperative care ar putea 
construi fabrici de 100 milioane 
lei. Trebuie stabilită perspecti
va în domeniul irigațiilor, al 
gospodăririi apelor, precizîn- 
du-se cine va face regularizarea 
unei ape, cine va face lacul de 
acumulare, cine Ie va îngriji. 
Trebuie să se pună în evidentă 
răspunderea ce revine în aceas
tă privință fiecărei comune, fie
cărui oraș, fiecărui cetățean.

Despre un asemenea plan este 
vorba. Sînt de acord că el nu 
se va putea realiza în bune 
condiții oină la sfîrsitul lunii 
noiembrie. De aceea, împreună 
cu tovarășii din Comitetul Po

litic Executiv ne-am gindit să 
aminăm Congresul consiliilor 
populare, astfel ca pînă la sfîr
situl lunii decembrie aceste pla
nuri să poată fi elaborate pen
tru a fi discutate în adunările 
populare din comune. In confe
rințe se va discuta un program 
ce va da posibilitatea să se știe 
precis ce trebuie să facem. Vom 
centraliza apoi . aceste clanuri 
pentru ca. în congresul pe tară, 
să discutăm un program realist, 
bazat pe consultarea practică a 
tuturor cetățenilor. Dacă consi
derați că puteti termina pină la 
sfirșitul lui decembrie, spre 
sfirșitul lui ianuarie sau începu
tul lui februarie am putea 
tine congresul, conferințele ur
mînd să aibă loc în ianuarie. Va 
trebui ca pe linia Comitetului 
pentru consiliile populare, pe 
linia secțiilor Comitetului Cen
tral să acordăm un ajutor mai 
mare pregătirii acestor lucrări.

Aș dori, de asemenea, să atrag 
atenția asupra necesității de a 
se lua toate măsurile pentru ca 
pînă cel mai tîrziu Ia 24—25 ale 
acestei luni însămîntările să fie 
terminate complet. Avem toate 
condițiile pentru aceasta. De a- 
semenea. este necesar să se des
fășoare în cele mai bune condi
ții toate lucrările agricole de 
toamnă si să se asigure strînge- 
rea rapidă si fără pierderi a în
tregii recolte, precum și a fura
jelor. O importantă deosebită 
are. de asemenea, pregătirea re
coltei anului viitor. Dispunem 
de toate premisele pentru a crea 
o bază temeinică realizării unor 
recolte bune în anul 1976.

Stimați tovarăși,

Nu doresc să mă ocup acum 
de planurile industriale. O să 
avem în acest scop plenara Co
mitetului Central.

S-au făcut aici referiri la o 
serie de lipsuri foarte serioase. 
Se pare că birocratismul îi ține 
încă destul de strins pe unii to
varăși din conducerile ministe
relor ; de-abia reușesc să se 
misie puțin pe teren si apoi re
vin si nu se mai despart de 
scaune, de birouri. In cursul a- 
cestei luni trebuie clarificate 
toate problemele legate de apro
vizionarea tehnico-materială, de 
contractare. Contractul e obliga
toriu. Tot ceea ce se prevede să 
se producă în tară trebuie con
tractat. fie mergînd Ia județe si 
reallzînd acolo contractele, fie 
chemind centralele aici. Comite
tul de Stat al Planificării trebuie 
să înțeleagă că nu și-a terminat 
treaba si că. împreună cu Mi
nisterul Aprovizionării, cu mi
nisterele de resort, trebuie să 
asigure solutionarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția în îndeplinirea planului. 
Trebuie să se întocmească fises 
ne fiecare ludet. ne fiecare cen
trală. cuprlnzînd problemele mai 
importante și să se vină cu ele 
la guvern, la Comitetul Politic 
Executiv nentru a fi soluționate. 
Toate problemele trebuie să-si 
găsească rezolvarea, nu trebuie 
să rămînă nimic nesolutionai ! 
Trebuie stabilit clar ce trebuie 
pentru aprovizionare, ce putem 
face în tară, în spiritul hotărîri
lor plenarei din vară, reducînd 
cit mai mult importul, asigurînd 
echilibrarea balanței de plăti. 
Trebuie luate toate măsurile 
pentru a asigura desfășurarea 
normală a producției.

A soluționa problemele nu în
seamnă a Ie lăsa la o parte, a 
închide ochii, ca pe urmă să ne 
pomenim, în cursul anului, cu 
situații pe care nu mai știm 
cum să le rezolvăm. Avem toate 
condițiile, avem baza corespun
zătoare pentru a asigura solu
tionarea tuturor problemelor le
gate de producție — atît în in
dustrie, cit și în celelalte do
menii.

Am constatat, de curînd, pe 
lingă altele, că pianul de extra
gere a uleiului din porumb nu 
s-a realizat. Am făcut o instala
ție în acest scop, dar nu s-a 
mai produs nimic. Putem ușor, 
cu o anumită cantitate de po
rumb. să obținem anual 30 000— 
50 000 tone de ulei, superior celui 
de floarea-soarelui, cu care să 
îmbunătățim substantial aprovi
zionarea populației. Tovarășii 
din industrie au spus că le tre
buie cițiva ani pentru a produce 
circa 200 de asemenea instalații. 
După părerea mea toate trebuie 
realizate anul viitor. Să luăm 
măsuri pentru ca cel mai tîrziu 
în 1977 să asigurăm extracția a 
30 000 tone de ulei din porumb. 
Iată ce înseamnă să ne ocupăm 
serios de probleme, să analizăm 
și să soluționăm problemele.

înainte scoteam foarte mult 
ulei din dovleac. Am discutat 
cu Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, și va trebui 
ca, începînd cu anul viitor, să 
sporim foarte serios, îndeosebi 
la particulari, producția de do- 
vlecf. Să colectăm toată să- 
mînța șl să sporim producția de 
ulei. In acest scop să studiem 
toate plantele din care se poale 
obține ulei, din care se obține 
in prezent pe plan mondial. In 
generai, trebuie să cunoaștem 
mai bine toate plantele, cu cali
tățile lor, pentru a vedea mai 
bine cum le putem folosi. Ace
lași lucru e valabil și pentru 
industrie. Trebuie să folosim la 
maximum resursele interne, să 
soluționăm problema pieselor 

de schimb în țară, să grăbim 
asimilarea diferitelor mașini, 
piese de schimb și substanțe 
chimice. In felul acesta vom 
asigura atît o bază temeinică 
pentru producție, cit și realiza
rea planului și echilibrarea ba
lanței de plăți.

După această ședință, îm
preună cu miniștrii, cu con
ducerea guvernului trebuie ana
lizate toate problemele ce se 
cer soluționate în fiecare județ, 
în legătură cu ceea ce va reieși 
din această discuție, pînă la 
sfirșitul lunii, organele centrale 
trebuie să dea răspuns, găsind 
soluții tuturor problemelor. Nu 
trebuie să rămînă nici o pro
blemă nesoluționată ! Cind vom 
merge cu planul Ia Marea Adu
nare Națională să se cunoască 
totul pînă Ia ultima întreprin
dere, pînă la ultimul muncitor.

Problemele aprovizionării, ale 
producției agricole si industriale 
pun sarcini de mare răspundere 
în fața organizațiilor de par
tid, a comitetelor județene. Am 
vorbit în treacăt despre unele 
neajunsuri ; nu vreau să mă 
ocup de ele în această ședință. 
Este însă evident că în munca 
multor organizații de partid, a 
unor comitete județene de partid 
există lipsuri foarte serioase din 
punct de vedere al organizării, 
al controlului, al urmăririi în
făptuirii pînă la capăt a măsu
rilor stabilite. Sînt, de aseme
nea, lipsuri grave în activitatea 
conducerilor ministerelor, a ce
lorlalte organisme centrale, la 
centrale, la întreprinderi, in ce 
privește asigurarea măsurilor 
corespunzătoare pentru soluțio
narea problemelor. Consider că 
fiecare a reflectat și va reflecta 
asupra celor ce s-au discutat 
aici, că în cadrul birourilor și 
comitetelor județene, al orga
nismelor centrale de conducere 
se vor discuta în mod amănun
țit măsurile ce se impun pen
tru lichidarea neajunsurilor, 
pentru înfăptuirea în întregime 
a sarcinilor stabilite de Comite
tul Centrai, de Comitetul Poli
tic Executiv.

Nu există probleme care să 
nu-și poată găsi rezolvarea. De
pinde de munca fiecărei organi
zații de partid, a fiecărui minis
ter. a fiecărui cetățean ca să 
asigurăm nu numai înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al XI-lea pentru cincinalul vi
itor, dar și soluționarea într-o 
formă superioară a problemelor 
aprovizionării, ridicării nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Trebuie bine înțeles de către 
fiecare activist că ceea ce a sub
liniat Congresul al XI-lea, ceea 
ce spunem de fiecare dată — că 
scopul întregii activități a par
tidului, esența societății socialis
te o constituie bunăstarea oa
menilor muncii — trebuie să 
treacă zilnic, ca un fir roșu, prin 
întreaga activitate a organelor 
de partid și de stat. Pină la 
urmă, prin ce măsurăm dezvol
tarea societății noastre ? Numai 
prin faptul că producem tot 
mai multe mașini, tot mai multe 
bunuri^ materiale ? Aceasta tre
buie să se reflecte în îmbunătă
țirea condițiilor de viată, în ri
dicarea gradului de civilizație 
al poporului. Asupra acestor 
probleme, comitetele județene, 
toate organele de partid $i de 
stat trebuie să se gîndească eu 
toată răspunderea, să acționeze 
zilnic. Bunăstarea poporului 
este problema centrală a acti
vității lor, iar realizarea acestui 
obiectiv nu este posibilă fără 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială, fără 
munca disciplinată a fiecăruia 
Ia locul său de producție.

Trebuie să punem capăt unor 
atitudini boierești, care se mai 
întîlnese si la unii activiști de 
partid și de stat. Comunismul 
nu se poate construi fără mun
că ! EI nu este societatea trîn- 
torilor, ci societatea oamenilor 
muncii ! Trebuie să se înțeleagă 
faptul că fără disciplină, fără 
ordine, fără muncă nu vom 
putea înfăptui ceea ce ne-am 
propus. Dacă vrem. într-adevăr, 
să obținem progrese rapide, 
dacă vrem să lichidăm starea de 
înapoiere de la care am pornit, 
să asigurăm condiții pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului, trebuie să muncim 
serios și la un nivel de orga
nizare si concepție tot mai înalt, 
în toate domeniile de activitate. 
Să acționăm într-un spirit ra
țional, de disciplină, ordine, 
economie și eficientă nentru a 
scoate din fiecare lucru tot ce 
este util. Numai așa ne vom 
face cu adevărat datoria fată de 
popor, fată de cauza socialis
mului șl comunismului.

Iată in ce spirit concep că 
trebuie analizate problemele 
dezbătute aici și acționai pentru 
soluționarea lor !

In încheiere. aș dori să ex
prim convingerea că toate co
mitetele județene de partid, or
ganizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din indus
trie și din agricultură, din toate 
sectoarele viețH sociale vor ac
ționa pentru îmbunătățirea ge
nerală a întregii noastre acti
vități.

Cu aceasta, vă doresc succes 
în activitatea viitoare închinată 
prosperității României socialiste!
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Vizita primului ministru 
al Republicii Insulele Capului Verde

Președintele Republicii Coasta de Fildeș, președinte de onoare 
al Partidului Democratic din Coasta de Fildeș (P.D.C.F.), Felix 
Houphouet Boigny, a primit delegația Partidului Comunist 
Român care a participat la lucrările celui de-al Vl-lea Congres 
al P.D.C.F., formată din tovarășii Maxim Berghianu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor fixe, și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Articol despre
adjunct de șef de secție la C.C.

Cu acest prilej, tovarășul Ma
xim Berghianu a transmis pre
ședintelui Felix Houphouet Bo- 
igny un călduros mesaj de salut 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese 
în activitatea consacrată progre
sului și fericirii poporului ivo- 
rian prieten.

Mulțumind, președintele Repu
blicii Coasta de Fildeș a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut, exprimîndu-și 
satisfacția profundă pentru par
ticiparea unei delegații a P.C.R.

Delegația
R.D. Vietnam

la Praga
din. 
ce

la 
de

Ia lucrările Congresului P.D.C.F. 
In cadrul întrevederii, au fost 
abordate, de asemenea, probleme 
ale dezvoltării raporturilor de. 
prietenie și colaborare, în dife
rite domenii, dintre cele două 
state.

La convorbire a luat parte 
Ion Dumitru, ambasadorul ro
mân în Coasta de Fildeș.

In timpul șederii la Abidjan, 
delegația P.C.R. a mai avut in- 
tîlniri cu Mamadou Coulibaly, 
președintele Consiliului econo
mic și social, membru al Birou
lui Politic, Maurice Sery Gno- 
leba, ministrul comerțului, mem
bru al Biroului Politic, și Paul 
Gui Dibo, secretarul de stat al 
minelor, membru al Comitetu
lui Director al P.D.C.F., in ca
drul cărora a fost efectuat un 
schimb de vederi privind extin
derea și diversificarea relațiilor 
de cooperare bilaterală în dome
niile economic, tehnic și cultu
ral dintre cele două țări.

• Cu prilejul împlinirii a 
125 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu, prestigioasa 
revistă literară belgiană 
„Marginales" a publicat, în 
numărul apărut pe lunile 
septembrie-octombrie, artico
lul intitulat „Universalitatea 
poeziei lui Mihai Eminescu".

Evocînd ințeresul major 
stîrnit de excepționala operă 
poetică eminesciană, autorul 
articolului, prof. G. Muntea- 
nu, arată că, de la marii e- 
xegeți români, ca Titu Maio- 
rescu, Garabet Ibrăileanu, 
Tudor Vianu, George Căli- 
nescu și pină la prestigioșii 
comentatori străini, ca Rosa 
del Conte, Alain Guillermou, 
Iurț Kojevnikov, toți, sub o 
formă sau alta, au ajuns la 
concluzia că Eminescu este 
unul dintre cei mai mari po
eți. ai lumii din toate timpu
rile.

Egiptul dorește să colaboreze 
cu toate țările pe baza respectării 

depline a independenței
Cuvîntarea președintelui Sadat la deschiderea 

sesiunii Adunării Poporului
într-o cuvîntare radiodifuzată, 

rostită sîmbătă seara la Cairo, 
cu prilejul inaugurării sesiunii 
Adunării Poporului, președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a subliniat necesitatea e- 
forturilor întregului popor pen
tru refacerea și dezvoltarea, în 
continuare, a economiei țării și 
a lansat un apel pentru spori
rea producției — singura cale 
ce poate conduce la creșterea 
nivelului de trai al poporului.

După cum relatează agenția 
MEN. președintele egiptean a 
arătat că trebuie îndepărtate cu 
curaj toate obstacolele ce se 
ivesc în calea ,.politicii de des
chidere economică** a Egiptului 
și că este necesar ca puterea 
executivă și cea legislativă să

PE SCURT • PESCURT • PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Vizita lui
H. Kissinger 

în R. P. Chineză

În cursul zilei de duminică, 
primul ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde, Pedro 
de Verona Rodrigues Pires,, și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc au vizitat obiective social- 
culturale, monumente istorice și 
puncte turistice din județele 
Sibiu, Vîlcea și Argeș.

In călătoria sa pe Valea Oltu

lui, primul ministru al ReptrtW 
cii Insulele Capului Verde a fost 
însoțit de Octavian Groza, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na* 
țional pentru Știință și Tehno
logie, și de conducători ai orga
nelor locale de stat din județele 
respective.

După-amiază, oaspeții s-au 
înapoiat în Capitală.

AGENDA
PLECĂRI

La" invitația C.C. al P.C. 
Cehoslovacia și a guvernului 
hoslovac, duminică a sosit 
Praga, într-o viziită oficială
prietenie, delegația de partid și 
guvernamentală a R.D. Vietnam, 
condusă de Le Duan, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam.

în aceeași zi, informează a- 
gen,ția CTK, în capitala ceho
slovacă a avut ‘loc o 
intre Gustav Husak, 
general al C.C. al P.C. 
hoslovacia, președintele 
hoslovace, și Le Duan.

intîlnire 
secretar 
din Ce- 
R.S. Ce-

Situația din Liban
Locuitorii Beirutului au petre

cut duminică o zi relativ calmă, 
după o noapte in care incidente 
izolate au fost semnalate în 
cartierele din estul capitalei. In 
schimb, în zona orașului Zahleh 
— situat la circa 50 km est de 
Eeirut — situația continuă să 
fie încordata. Atit la Beirut, 
cît și la Zahleh a fost menținut 
ordinul privind restricțiile de 
circulație pe timpul nopții.

Potrivit datelor publicate de 
Camera de Comerț a Libanului, 
luptele care au loc de șase luni 
în întreaga țară au provocat 
pierderi în economie de 3,4 mi
liarde dolari. Daunele înregis
trate echivalează venitul națio
nal al țării pe anul 1974. De a- 
semenea, statistica precizează că 
15 000 de oameni au rămas fără 
lucru.

Din aprilie și pină acum, 3 450 
de unități comerciale au fost 
„dinamitate, bombardate sau 

Sursa citată consideră că 
aceasta „este cea mai mare ca
tastrofă economică pe care Liba
nul a suferit-o vreodată**.

Oscilații ale ratei inflației 
în Marea Britanie

• DUPĂ CEVA mai mult de 
un an de creștere neîntreruptă, 
rata inflației a înregistrat în 
Marea Britanie, luna trecută, o 
ușoară reducere. Majorarea în 
cursul lunii a prețurilor cu 0,9 
la sută, cifră moderată, a gene
rat o rată anuală de 26,6 la 
sută (față de 26,9 la sută in 
august). Acest nivel continuă 
însă să plaseze Marea Britanie 
pe locul întîi în rîndul țărilor 
occidentale dezvoltate în ceea 
ce privește inflația. Observatorii 
califică totuși reducerea drept 
o „veste bună** pentru guvernul 
laburist prezidat de Harold 
Wilson, care a fixat ca obiec
tiv prioritar în perioada actuală 
atenuarea presiunilor inflațio
niste în vederea reducerii ratei 
la sub 10 la sută, pînă la sfîrși- 
iul anului 1976. în ultimele trei 
luni, indicele preturilor cu amă
nuntul a crescut într-o rată 
anuală de 10,3 la sută.

Costul vieții a sporit continuu 
în Marea Britanie de la 16,9 la 
sută în august 1974, la 26,9 la 
sută în septembrie 1975.

S.U.A. : GREVA A CADRELOR 
DIDACTICE

• ÎN ORAȘUL AMERICAN 
BILLINGS, statul Montana, 
continuă greva declanșată la 2 
octombrie de aproximativ 509 
cadre didactice, care revendică 
ameliorarea condițiilor de viată. 
Ultima rundă de negocieri din
tre reprezentanții sindicali și ad
ministrația orașului s-a înche
iat fără rezultat, cu puțin timp 
înainte de expirarea contracte
lor.

• GUVERNUL ECUADORU
LUI a prelungit valabilitatea 
decretului privind exproprierea 
Dăinuiturilor moșierești nelu
crate. Decretul a fost adoptat 
în urmă cu cinci ani și expira 
în această lun'ă. Observatorii din 
Quito apreciază măsura guver
namentală drept o importantă 
victorie a forțelor care cer' 
transpunerea in practică a legii 
privind reforma agrară.

TIRGUl INTERNATIONAL 
DE LA MOGADISCIO

• ÎN PREZENȚA președinte
lui Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, s-d deschis cea de-a 13-a 
ediție a Tirgului internațional, de 
la Mogadiscio. Luind cuvintul in 
cadrul ceremoniei inaugurale, 
șeful statului somalez și-a ex

primat speranța că acesta va 
contribui la dezvoltarea schim
burilor comerciale, cooperării e~ 
conomice și relațiilor de priete
nie dintre țara sa și alte țări ale 
lumii.

• O DELEGAȚIE a Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei va participa la lucrările ac
tualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., anunță agenția 
palestiniană de informații 
W.A.F.A. Delegația va fi con
dusă de Faruk al Kaddumi, 
membru al Comitetului Executiv 
al O.E.F., șeful Departamentului 
politic.

• BANCA NAȚIONALĂ A 
VIETNAMULUI a creat în Viet
namul de Sud o instituție de 
credit agricol avînd menirea de 
a acorda împrumuturi pentru 
promovarea agriculturii sud- 
vietnameze. După cum relatează 
agenția de presă „Eliberarea**, 
noua instituție de credit bancar 
a trimis în diverse provincii 
sud-vietnameze trei grupuri de 
cadre specializate însărcinate cu 
studierea posibilităților de acor
dare a creditelor pentru dezvol
tarea pescuitului, producției ce
realiere și a creșterii vitelor, 
precum . și pentru edificarea 
unor noi zone economice in me
diul rural.

PROTOCOL
CUBANO-MONGOL

• UN PROTOCOL de colabo
rare culturală, științifică și în 
domeniul educației a fost sem
nat, la Havana, de reprezen
tanți ai Republicii Cuba si R.P. 
Mongole. Protocolul se referă la 
o perioadă de 10 ani și prevede, 
intre altele, schimburi de ex
periență în domeniile literaturii,’ 
artei, radioteleviziunii. științei, 
sănătății publice, educației. și 
sportului.

® LA DAMASC s-a deschis 
Conferința internațională pen
tru problemele dezvoltării in
dustriei petroliere a țărilor 
arabe. La reuniune participă 
reprezentanți ai circa 30 de orga
nizații arabe și internaționale

acționeze în comun în această 
direcție.

Referindu-se la probleme de 
politică externă, președintele 
Sadat a reafirmat hotărirea E- 
giptului de a respecta Carta 
O.N.U. și rezoluțiile Națiunilor 
Unite, de a sprijini lupta tuturor 
mișcărilor de eliberare, conti
nui nd să joace un' rol activ în 
cadrul grupului țărilor neali
niate. Președintele Sadat a spus 
că țara sa dorește să colaboreze 
cu toate țările, fără excepție, cu 
condiția respectării depline a in
dependenței și voinței sale na
ționale. Poziția Egiptului față de 
situația din Orientul Mijlociu și 
a problemelor- sale complicate, a 
spus el, este clară, și nu impro
vizată, ea reprezintă rezultatul 
unor analize aprofundate care 
țin seama de dorința poporului 
egiptean și de .lupta sa națio
nală. precum și de evoluția e- 
venimentelor internaționale. An
war Sadat a precizat că obiec
tivul politic principal al Egiptu
lui este eliberarea tuturor teri
toriilor arabe ocupate și restabi
lirea drepturilor poporului pales
tinian. inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare.

în aceeași ordine de idei, pre
ședintele egiptean a propus ca 
1976 să fie .,anul Palestinei**. a 
nul acțiunilor menite să reali
zeze apropierea poporului pales
tinian de realizarea aspirațiilor 
sale naționale.

în discursul său. președintele 
egiptean s-a referit, de aseme
nea, la evoluția situației din Li
ban. subliniind necesitatea că 
toate dificultățile și divergențele 
din această țară să fie soluțio
nate pe cale politică și nu mili
tară.

Henry Kissinger, secretar al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. și consilier special al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale, a sosit, 
duminică, la Pekin într-o vizită 
în R.P. Chineză, informează 
agenția China Nouă.

La aeroport, Henry Kissinger a 
fost întâmpinat de Ciao Kuan- 
hua, ministrul afacerilor, exter
ne. Huan Cen, șeful Biroului de 
legătură al R.P. Chineze în 
S.U.A.. de alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea. 
George Bush, șeful Biroului 
legătură al S.U.A. la Pekin.

Lucrările Comitetului
pentru elaborarea 

constituției nigeriene

de

Comitetul pentru elaborarea 
Constituției nigeriene și-a în
ceput lucrările la Lagos. Măsura 
privind elaborarea Constituției a 
fost hotărîită în. cadrul Progra
mului în Cinci puncte de reve
nire a Nigeriei la guvernarea ci
vilă. pină în octombrie 1979. 
program anunțat la începutul a- 
cestei luni de noul șef al statu
lui nigerian, generalul Murtala 
Muhammed.

Luind cuvintul in cadrul șe
dinței inaugurale, Murtala Mu
hammed a subliniat că actualul 
consiliu militar suprem din Ni- 

. geria consideră că este de dorit 
o limitare a numărului partide
lor politice, declari ndu-se, tot
odată, pentru un sistem prezi
dențial de guvernămînt, în care 
președintele și vicepreședintele 
țării să fie aleși și să aibă 
puteri clar definite.

*
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• POPULAȚIA PĂMÎNTULUT va cuprinde, în anul 2075. în
tre 9,4—15,8 miliarde de oameni, anunță Institutul Național de 
Studii Demografice (INED) de la Paris. Potrivit agenției France 
Presse, aceste cifre se bazează pe cele mai recente date sta
tistice furnizate de O.N.U. 0 CREȘTE NUMĂRUL FEMEILOR 
ocupate ÎN PRODUCȚIE. în întreaga lume, la ora actuală', 
peste 560 milioane de femei sînt încadrate in producție. Dintre 
acestea, peste 300 milioane lucrează în agricultură, 150 milioane 
în serviciile publice și 110 milioane în industrie — se arată în- 

Biroul Internațional al 
previziunilor, • ntimă- 

produetivă urmează să

tr-un studiu publicat, la Geneva, de 
Muncii. Fină in anul 2000, potrivit 
rul femeilor cuprinse în activitatea r________  ___________
atingă cifra de 837 milioane persoane. Această creștere se ex
plică, în parte, prin ameliorarea școlarizării în țările în curs 
de dezvoltare • VlNĂTOARE DE CROCODILI. Timp de 24 de 
zile, în statul american Louisiana a avut loc o vînătoare de 
crocodili, determinată de înmulțirea peste limitele admise a 
acestora și de pericolul pe care animalele îl reprezentau pentru 
locuitori. Operațiunea s-a soldat cu uciderea a aproximativ 4 500 
aligatori • HEROINA ASCUNSA ÎN MOBILA. Un vameș a des
coperit la Bangkok 45 kilograme de heroină ascunsă în mobila 
pe care o expedia în S.U.A. un militar american. Se pare că 
aceasta este cea mai mare captură de stupefiante făcută în 
Tailanda, deoarece contravaloarea heroinei descoperite este de 
peste 20 milioane dolari la prețul de vînzare cu amănuntul în 
S.u.A. q SEMNAL DE ALARMĂ. Administrația americană pen
tru alimente și medicamente a lansat un semnal de alarmă în 
legătură' cu cantitățile de plumb potențial nocive conținute de 
hrana conservată pentru copii, comercializată în S.U.A. Admi
nistrația a efectuat o investigație asupra a 2 .900 mostre de ali
mente produse pentru copii, majoritatea pentru sugari, ajun- 
gînd la concluzia că se impune de urgență o modificare a pro
ceselor de fabricație * SALON INTERNATIONAL DE NAUTICA. 
La Hamburg s-a deschis cel de-al XVI-lea salon internațional 
de nautică, în standurile căruia 600 de firme din diferite țări 
expun diferite tipuri de ambarcațiuni de' sport și agrement. La 
ediția din acest an sînt prezentate peste 1 200 de modele, pre
cum și echipamentul necesar dotării amb.arcațiilor, cele mai 
multe și mai diverse provenind din Marea Britanie, unde tra
diția sporturilor nautice se ihenține încă foarte puternică.

Anglia refuză ca la vi
itoarea conferință în 
problemele energiei, ma
teriilor prime și dezvol
tării — ce va avea loc în 
decembrie — să fie re
prezentată prin interme
diul unui mandat comun 
al „celor nouă“. „Sînr 
probleme în care ne vom 
reprezenta mai bine noi 
înșine“ — declara fără 
echivoc șeful diplomației 
britanice, James Callag
han, stîrnind un val de 
protest printre ceilalți 
parteneri din cadrul Pie
ței comune.

Semnificația unui
„no“ britanic

firea, căreia multi 
nu-i acordau la 
început prea multă 
atenție, avea să 
crească în impor
tanță pe măsură

ce aceasta era reafirmată de di
ferite oficialități britanice. 
„Piața comună — arăta Ivor 
Richard, reprezentantul Marii 
Britanii la O.N.U. — trebuie să 
permită țărilor membre să 
lupte pentru salvarea interese
lor lor naționale, ceea ce noi în
cercăm sa facem**. Și mai mult 
decît atit, în timp ce o parte a 
presei franceze jubila momen
tul compromisului realizat la 
reuniunea pregătitoare a amin
titei conferințe, subliniind că 
suspansul britanic fusese „o 
furtună într-un pahar de apă**, 
o nouă declarație venea să con
firme fermitatea hotăririi ante
rioare : Anglia nu renunța la

atributele suveranității sale. în 
contextul exercitării anumitor 
presiuni din partea unor parte
neri din C.E.E., un purtător de 
cuvînt englez a reafirmat ia 
sfîrșitul săptăminii trecute că 
guvernul britanic este hotărît 
să participe direct și activ la 
dialogul dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele industrializate 
și în acest sens el nu va trans
fera delegației Pieței comune 
dreptul său de reprezentare. A- 
genția FRANCE PRESSE sub
linia că noua declarație este 
„destinată să risipească impre
sia că Marea Britanie ar putea 
ceda presiunilor și să accepte 
să fie reprezentată de delegația 
unică a Comunității economice 
vest-europene**. într-adevăr, a- 
ceeași sursă dezvăluia conținu
tul unei scrisori adresată de 
cancelarul R.F.G., Helmut Sch
midt, celorlalți membri ai Pie
ței comune în care se releva 
„necesitatea omogenizării pozi
ției CiE.E. la conferința de la 
Paris, unde vor putea fi adop
tate măsuri importante.**

După cum se știe, noul ali
niament britanic este dictat, în
tre altele, de interesele acestei 
țări în problemele energiei. Ma
rea Britanie, devenind producă
tor de țiței, și-a modificat optica 
din cea de consumator în pro
ducător, fiind direct implicată în 
stabilirea unor prețuri care să 
rentabilizeze exploatările costi
sitoare din Marea Nordului, 
însă observatori reamintesc că 
nu numai în ceea ce privește 
problema petrolului pozițiile 
britanice nu sînt identice cu ale 
altor țări membre ale Pieței co
mune. Anglia refuză să se supu
nă normelor C.E.E. și în ceea 
ce privește poluarea apei, trans
porturile rutiere, ajutorul acor
dat statelor ne-asociate etc. Lis
ta refuzurilor britanice se află 
în continuă creștere, nemulțu-

mind tot mai mult partenerii 
din cadrul Pieței comune.

Dar dincolo de aspectele pur 
tehnice sînt evidente disensiuni 
de ordin politic. Se amintește că 
sloganul laburist al menținerii 
în Piața comună era dublat de 
cuvintele : „Cooperare, cind in
teresele noastre coincid**. Res- 
pingînd acuzațiile ce i se aduc. 
Londra invocă continuu „exem
ple** franceze. „Noi n-am fost 
singurii care am așezat înainte 
interesele proprii** — se spune la 
Ministerul de externe britanic 
făcîndu-se apel la actualul «răz
boi al vinului», in cadrul căruia 
Franța n-a ezitat să impună „o 
taxă discriminatorie și ilegală**, 
pentru a-și apăra viticultorii. în 
ochii englezilor, petrolul Mării 
Nordului este mai important de- 
cît vinul sudului francez și a- 
ceasta justifică ceea ce GUAR
DIAN denumea joi „cea mai se
rioasă criză în relațiile Pieței 
comune".

Dincolo de neînțelegerile cva- 
si-permanente din cadrul C.E.E., 
comentatorii realiști sînt îndrep
tățiți să situeze semnificația 
„NO*‘-uIui britanic privind re
prezentarea în aria mai largă a 
dezbaterilor de importanță ma
joră care frămîntă largi cercuri 
ale opiniei publice mondiale, la 
care soluțiile echitabile, de du
rată, _ nu pot fi depistate prin 
participarea de la grup la grup, 
restrînsă, ci prin contribuția 
constructivă a tuturor celor care 
manifestă interes și care-și pot 
aduce un real aport. Din acest 
punct de vedere, afrontul brita
nic este firesc, el înscriindu-se 
pe linia exigențelor actuale ale 
rezolvării unor probleme cardi
nale contemporane, în care se 
întretaie atit interese naționale, 
cit și cele Internaționale.

Duminică dimineață a plecat 
la Berlin delegația Consiliului 
Național al Femeilot condusă de 
tovarășa Lina Ciobanu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre-1 
ședința Consiliului, care va par
ticipa la. Congresul- Mondial al 
Femeilor pentru Anul Interna
țional al Femeii, precum și la 
cel de-al VII-lea Congres al Fe
derației Democrate Internațio
nale a Femeilor și la manifestă
rile prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a acestei organizații.

La plecare; pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost saluta
tă de membre ale Consiliului 
Național al Femeilor, precum și 
de ambasadorul R.D. German® 
la București, dr. Hails Voss.

In aceeași zi. delegația a sosit 
la Berlin, unde a fost întîmpi- 
nată de Martha Poltzke, vice
președintă a Uniunii Democra
te a Femeilor din R. D. Ger
mană, Julie ta Campansam, mem
bră a Secretariatului F.D.I.F. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei in R.D. Germană, Vasile 
Vlad.

★
Delegația Partidului Comu

nist Francez, formată din tova
rășii Rolant Favaro. membru al 
C.C. al P.C.F.. secretarul Fede
rației P.C.F. din Meurthe-Mo- 
selle Sud. Henri Costa, secreta
rul Federației P.C.F. din Piri- 
neii Orientali, și Jean Pierre 
Cotten, activist al C.C. al P.C.F., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit, duminică dimineața. 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a. fost salutată 
de tovarășii Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R., Lucian 
Drăguț, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, vicepreșe
dinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

SOSIRE
Duminică după-amiază s-a 

înapoiat in Capitală delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
Ion Florea, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a făcut o vizită de 
schimb de experiență in R.D. 
Germană.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată de 
Lucian. Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R.D. Germane 1$ 
București.

VIZITĂ

Continuîndu-și vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră la 
invitația Ministerului Finanțe
lor, Hendrick Johannes Witte- 
wen, director general al Fondu
lui Monetar Internațional, a fost 
în cursul zilei de duminică oas
pete al meleagurilor din nordul 
Moldovei.

Cu acest prilej au fost vizitate 
monumentele istorice și de artă 
de la Dragomirna, Putna, Suce- 
vița, Moldo vița și Voroneț, pre
cum $i alte obiective de interes 
cultural-turistic.

„ZIUA ENERGE- 
TICIANULUI"

Tradiționala Zi a energeticia- 
nului a fost marcată duminică, 
în unitățile aparținind între
prinderii Electrocentrale — Plo
iești. de numeroase manifestări, 
în cadrul cărora formații artis
tice locale au susținut bogate 
programe cultural-artistice. Nu
meroși lucrători ai întreprinde
rii, care au cinstit ziua lor pro- 
ducînd suplimentar., de la înce
putul anului, mai bine de 190 
milioane kWh, împreună, cu fa
miliile, au. luat parte, de ase
menea. la adunări festive. între
ceri sportive și alte acțiuni or
ganizate la Doicești, Brazi și 

' Ploiești.

SESIUNE
Sîmbătă și duminică, s-au des

fășurat la Drobeta Turnu Seve
rin lucrările unei sesiuni de co
municări științifice cu tema 
„Dezvoltarea socio-economică și 
perfecționarea urbanistică a ju
dețului în etapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și a înaintării României 
șpre comunism", organizată de 
Comitetul județean Mehedinți al 
P.C.R.

MANIFESTARE
Universitatea populară dfrn 

Ploiești și-a redeschis duminici 
porțile. Evenimentul a fost mar
cat de o manifestare, la care 
au participat oameni de stiintă« 
cercetători, cadre didactice uni 
versitare. numeroși oameni a. 
muncii.

Cu acest prilej, prof. univ. dr. 
Mircea Malița. membru cores
pondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
expunerea ..Umanismul secolului 
XX" In acest an, în cadrul Uni
versității populare ploiestene vor 
funcționa peste 20 de secții de 
specialitate din diferite domenii, 
la care sint înscriși aproape 
3 000 de cursanți.

CRONICA
U. T. C.

Sîmbătă s-a înapoiat in 
Capitală, venind la Mos
cova, delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășa Lucia Mihăilescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care a participat la 
lucrările întâlnirii tinerelor 
fete.

PROGRAMUL 1

I. TIMOFTE

A APĂRUT BROȘURA s 

„Consultații pe teme 
economice"

Editată de „Revista econo
mică" în ajutorul participan- 
ților la cursul de studiere a 
politicii economice interne și 
internaționale a P.C.R.

Broșura cuprinde consulta
ții pentru primele 3 teme, o 
consultație consacrată pro
blemelor de metodologie a 
desfășurării invățămîntului 
de partid și de însușire a cu
noștințelor economice și bi
bliografie pentru toate cele
lalte teme.

16.00 Teleșcoală. Î6.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia 
Și. orașul, 19,23 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Steaua fără 
nume. 20,50 Ancheta T. „Nota 
zece... Ia purtare-. Raid-anchetă 
pe tema disciplinei în muncă a 
tinerilor prin cîteva unități eco
nomice din țară și din București. 
21,20 Roman-f oileton: „Familia 
Thibault". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17.05 Muzică popu
lară. 17.25 Film artistic: „Apa pâ- 
mîntulul". 18.55 Selecțiuni din Fes
tivalul de. muzică de cameră — 
Brașov 1975. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Film serial pen
tru copii: „Daktari“. 20,25 Teatru 
serial TV: „Mușatinii**. 21,30 Te
lex. 21,35 Invățămînt și electroni
că. 21,55 Tineri interpreți de mu
zică ușoară. 22.10 închiderea pro
gramului.

lexiconul „schifeii tiiierețiiliii"

Tînârâ generație 
si continuitatea 

procesului securității 
europene

Viitorul Europei reprezintă pentru generația tinără a conți- 
nentului o problemă esențială — este vorba, în fond, de ziua 
de inline, de perspectivele existenței sale. Viitorul nu poate fi 
limitat la reprezentări vagi, la utopii pe care timpul Ie risi
pește necruțător. Asistăm în ultimele decenii la un fenomen de 
profunzime remarcabilă, încărcat de semnificații : conștiința 
mereu mai puternic afirmată a tineretului că viitorul său și 
implicit al umanității nu este și nici nu trebuie să fie o operă 
a hazardului, că stă în puterea tinerilor de pretutindeni, a po
poarelor, să influențeze în mod decisiv cursul evenimentelor, 
să determine o evoluție pozitivă în consens cu aspirațiile lor 
majore. Mase tot mai largi ale tineretului înțeleg într-o măsură 
crescîndă că rolul ce le revine nu este acela de spectator indi
ferent la confruntarea din arena internațională, ci de partici
pant combativ, militând pentru biruința tendințelor înnoitoare, 
a idealurilor democratice, progresiste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., sublinia că „TINERETUL 
DOREȘTE SA-ȘI SPUNĂ CUVINTUL ASUPRA PROBLEMELOR 
GRAVE CARE CONFRUNTĂ ASTĂZI OMENIREA, CARE FRA- 
MÎNTĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ SJ MAI ALES VREA SĂ 
IA PARTE NEMIJLOCIT LA JALONAREA CAILOR DE FĂU
RIRE A VIITORULUI, ÎN CARE EL ESTE CHEMAT SĂ TRĂ
IASCĂ ȘI SĂ MUNCEASCĂ**.
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Tineretul Europei a demonstrat profunda sa preocupare față 
de destinul continentului. Cu receptivitatea față de ideile păcii 
și progresului ce-i este caracteristică, cu capacitatea de a sesiza 
învățămintele fundamentale ale experiențelor istorice pe care 
le-au trăit precedentele generații, tineretul progresist s-a an
gajat ferm în acțiunile consacrate făuririi securității europene. 
Progresele realizate în direcția securității și cooperării în Eu
ropa — exprimate în desfășurarea Conferinței general-europene 
și în semnarea de către înalții reprezentanți ai 35 state a „Ac
tului final** — sînt rezultatul eforturilor conjugate ale tuturor 
forțelor iubitoare de pace din această parte a lumii, tineretului 
revenindu-i o valoroasă și unanim recunoscută contribuție. Prin 
spiritul în care și-a desfășurat lucrările, prin normele și regulile 
democratice adoptate, prin conținutul de ansamblu al documen
tului elaborat dialogul purtat la Helsinki și Geneva reprezintă 
un început pozitiv, capabil să deschidă drumul unor evoluții 
încurajatoare în direcția adîncirii actualului curs spre destin
dere, curs care este încă fragil și trebuie consolidat. în acest 
moment în care se trece Ia o etapă nouă a strădaniilor consa
crate edificării unei Europe a păcii și securității, în care fiecare 
popor să se dezvolte liber, independent, potrivit voinței sale 
suverane, la adăpost de orice act de forță, trebuie subliniată 
necesitatea unei evaluări realiste a ceea ce s-a realizat și, mai 
ales, a ceea ce trebuie realizat in viitor pentru ca angajamentul 
adoptat solemn la Helsinki de către exponenții autorizați ai 
celor 35 de state să fie transpus în practică. Tînăra generație a 
României socialiste, ca și întregul popor, susține cu fermitate 
punctul de vedere al partidului și statului nostru potrivit că
ruia în actuala etapă este vitală asigurarea continuității pro
cesului multilateral al făuririi securității europene. Declarațiile 
de bune intenții — firește, valoroase și demne de a fi salutate 
— trebuie să dobîndească într-un timp cit mai scurt acoperirea 
faptelor — singura garanție a împlinirii dezideratelor vitale 
ale popoarelor continentului. Problema continuității eforturilor 
consacrate aprofundării procesului început la Geneva și Helsinki 
este cu atât mai acută cu cit rămân, în Europa, numeroase pro
bleme ce-și așteaptă reglementarea și de care depinde pacea 
acestui continent. O conferință oricit de reușită ar fi ea nu poate 
să soluționeze totalitatea problemelor care s-au acumulat în 
Europa. Nu este permis să ne legănam în iluzii : pe continentul 
nostru există cea mai mare acumulare de forțe militare și de 
armament. Sint strînse în arsenale de proporții fără precedent 
armamente extrem de perfecționate, inclusiv nucleare. Prezența 
unor trupe străine și baze militare străine pe teritoriul altor 
state constituie o permanentă sursă de primejdii pentru pacea 
Europei. Diviziunea continentului în blocuri militare opuse con
stituie, de asemenea, un factor de insecuritate.
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întreaga desfășurare a evenimentelor demonstrează luciditatea 
aprecierii partidului nostru care consideră că destinderea politică 
nu poate fi viabilă fără măsuri efective de dezangajare militară 
și dezarmare. Conferința pentru securitate și cooperare trebuie 
considerată drept o etapă — este adevărat, de însemnătate car
dinală, de natură să exercite o puternică influență — în procesul 
complex, de durată, al instaurării unor relații noi, democratice, 
între statele Europei, întemeiate pe deplina egalitate, pe res
pectul strict al independenței și suveranității naționale, pe nea
mestecul în afacerile interne, integritatea teritorială și avantajul 
reciproc, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. 
Continuitatea procesului edificării securității europene implică 
asigurarea urmărilor instituționale ale conferinței general-eu
ropene, concentrarea eforturilor și conlucrarea celor 35 de state 
prezente la Helsinki și Geneva. Un viitor mai bun al Europei 
presupune aportul de inițiativă și acțiune al tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, de potențialul economic sau militar, 
de apartenență sau neapartenență la blocuri, de nivel de dez
voltare sau de sistem social-politic.

Tineret al unei țări care a desfășurat o dinamică activitate, 
în toate etapele dialogului european, al unei țări care a făcut 
și face dovada unei înalte responsabilități față de destinul con
tinentului, tineretul României consideră că actuala etapă re
clamă intensificarea eforturilor opiniei publice, a popoarelor, a 
tinerei generații, pentru ca premisele favorabile existente să fie 
pe deplin puse in valoare asigurindu-se îmbunătățirea clima
tului politic pe continent, ceea ce ar putea avea efecte pozitive 
pentru pacea lumii întregi. în acest context, un rol de certă 
importanță revine tineretului, organizațiilor sale naționale și in
ternaționale. în prezent, este necesar să se aprofundeze dialogul 
celor mai diverse forțe ale tineretului din Europa și pe această 
bază să se realizeze o largă cooperare avînd drept obiectiv 
fundamental asigurarea continuității eforturilor destinate accele
rării procesului de realizare a securității europene. Pe acest plan 
există, în mod neîndoios, o bună experiență, deschizătoare de 
ample perspective. Dialogul între cele mai diferite tendințe din 
mișcarea europeană de tineret a devenit tradițional. Este un 
dialog de o amploare reală — început cu mai mulți ani înainte 
ca la nivelul guvernelor să se realizeze înțelegerea ce a permis 
„startul** spre conferința general-europeană. Dialogul celor 
tineri a fost, de la început, caracterizat prin autentica sa repre- 
zentativitate, la el participând împreună cu forțele de stingă și 
organizațiile aparținând altor orientări politice. S-a dovedit, 
astfel, că este posibil ca la aceeași masă să ia loc și să discute 
în mod constructiv și eficient comuniști, socialiști, social-de- 
mocrați, catolici, liberali, radicali, conservatori, tineri aparținind
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celor mai variate curente politice, animați de credințe filozofice 
și religioase extrem de diferite. Pe terenul acțiunii în sprijinul 
securității europene s-a realizat o unitate largă în mișcarea in
ternațională de tineret. Tinerii au oferit exemplul unei atitudini 
realiste, mature, eliberate de prejudecăți, de poverile moștenite 
din anii războiului rece. Ei au dovedit o deosebită înțelegere a 
imperativelor prezentului organizind în numeroase țări europene 
acțiuni menite să determine măsuri efective de dezarmare, de 
eliminare a prezenței militare străine, de înlăturare a pericolu
lui nuclear, pentru abolirea politicii de forță și dictat în toate 
variantele ei.

Este un prilej de satisfacție pentru tineretul român faptul că 
U.T.C. și U.A.S.C.R. au adus o contribuție de deosebită valoare 
la inițierea și desfășurarea acestui dialog, găzduind manifestări 
de amplă rezonanță ale tineretului Europei. La cooperarea sta
tornicită între organizațiile de tineret de pe continent, la de
pășirea obstacolelor care frinau conlucrarea lor, a contribuit 
activ și efortul realist al U.T.C. și U.A.S.C.R. care, întărind ne
încetat raporturile frățești cu tineretul țărilor socialiste, cu ti
neretul comunist, revoluționar, ahgajai în lupta pentru profunde 
prefaceri progresiste, a dezvoltat, totodată, legături cu organi
zații de tineret și studenți de cele mai diferite orientări, pe 
platforma acțiunii comune în favoarea unei Europe a păcii și 
securității, a independenței și libertății popoarelor, a dreptului 
sacru la o dezvoltare de sine stătătoare, conformă cu năzuințele 
lor.

Afirmind deplina sa adeziune la acțiunile întreprinse de parti
dul și statul nostru pentru o veritabilă securitate și cooperare 
în Europa, U.T.C. și U.A.S.C.R., tineretul României socialiste 
militează cu vigoare pentru materializarea principiilor enunțate 
în „Actul final**, pentru asigurarea unor noi progrese în cadrul 
procesului amplu al realizării securității europene. în actuala 
etapă a acestui proces, aportul generației tinere poate fi din 
nou substanțial, poate avea o remarcabilă însemnătate precum 
a avut, dealtfel, și pînă acum.

Angajamentul tineretului în bătălia pentru un viitor pașnic al 
Europei reprezintă o realitate organic legată de aspirația sa 
spre înnoiri structurale, spre o lume mai bună și mai dreaptă, 
pe care să nu o mai tulbure urgiile devastatoare ale războiului.

EUGENIU OBREA
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