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Planul național unic pe anul 1977t------------------------------------------------------- *

PROGRAMUL DE INVESTIȚII ■» 
dimensiune a dezvoltării armonioase a țării, 
cadru de manifestare pentru inteligența tehnică 
românească, pentru valorificarea la un grad 
superior a resurselor materiale și umane

Din cronica 
întrecerii uteciste

Importante economii 
de materii prime 
și materiale prin 

contribuția tinerilor
U.T.C. de la

Beneficiarii de investiții și întreprinderile de construcții vor urmări utilizarea 
de structuri și detalii constructive care să asigure reducerea consumurilor de materiale 
și indeosebi a consumului de ciment, aplicarea de tehnologii de execuție de mare
randament, cu productivitate 
in timp cit mai scurt, la un

ridicată, realizarea obiectivelor de investiții
nivel calitativ superior și cu cheltuieli minime(Din Hotărirea Plenarei* C.C. al P.C.R. cu

Tovarășul Kicolae Ceaușescu a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, luni după-amiază, pe Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii
Socialiste Cehoslovace la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

tovarășul Leonid Ilici Brejnev,
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

va face o vizită de prietenie în țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice, va efectua o vizită de prietenie în țara noastră, în a doua jumătate a lunii noiembrie a.c.

Opțiune fundamentală a po- lit;c:i economice a partidului rastru. dc-urgind din cerințele Obiective ale creșterii și modernizării bazei tehnico-materiale a societății și asigurarea unu; kitm înalt al dezvoltării econo- P»T.co-sociale. consacrarea unui procent însemnat din venitul național acumulării. reproducției lărgite, iși găsește o elocventă ilustrare in noile prevederi ale planului național unic pî anul 1977, adoptat Recent de Marea Aduna- .____________re Națională. Pe baza sporirii ~ venitului național, cu 11,3 la sută mai mare decît realizările acestui an. sint create .. astfel condiții optime alocării tinuare însemnate. fonduri de investiții! destinate în cea mai mare paj'te punerii în funcțiune a unor capacități noi de producție, obiective industriale și agrozootehnice, modernizării și r\. utilării a numeroase întreprinderi și secții. dezvoltării cu prioritate a ramurilor de vîrf ale economiei naționale, purtătoare de nic. Intr-adevăr, și in viitor. ponderea hotâritoare din volumul total al investițiilor in economia națională, de 180.45 miliarde lei, este orientată in direcția construirii și dării în exploatare a 550 capacități de producție mai importante, din care 510 industriale și 40 agrozootehnice. Amplasate judicios, în conformitate cu politica P.C.R. de repartizare teritorială a forțelor de producție, noile obiective ce urmează să fie dale in funcțiune vor contribui, fără îndoială, la accentuarea proceselor de dezvoltare economico- socială echilibrată a tuturor județelor. la valorificarea la un nivel superior a resurselor materiale de pe întreg cuprinsul țării, la crearea de noi locuri de muncă, ai căror primi beneficiari sint tinerii. In mod firesc. toate acestea se vor reflecta cu o și mai mare ploare in îmbunătățirea condițiilor de viață. în creșterea ni-

în con- a unor

® UN VOLUM DE IN
VESTIȚII CU 16.7 LA 
SUTĂ MAI MARE DE
CÎT CEL ALOCAT IN 
1676 • SE VOR PUNE 
ÎN FUNCȚIUNE 550 CA
PACITĂȚI DE PRO
DUCȚIE MAI IMPOR
TANTE, DIN CARE 
510 INDUSTRIALE ȘI 
40•
DURI 
VOLTĂRII 
MÎNTULUI, 
ȘI OCROTIRII SĂNĂ
TĂȚII,
LOR
• LA DISPOZIȚIA TI
NERILOR — 73 000
LOCURI IN CĂMINE 
PENTRU NEFAMILIȘTI

CAMPANIA AGRICOLĂOrganizația ______ ____ M
întreprinderea de tricotaje 
..Zimbru" din 
lansat o nouă inițiativă : 
mai bun gospodar la locul de 
muncă”. Primele rezultate ale 
acestei 
care a 
400 de 
toare : 
500 kg 
confecționat 
trecută 9 000 de bucăți trico- I 
taje) și 15 000 bucăți are de 
tricotat. acțiuni la care au j 
adus un aport deosebit tine
rele Viorica Ioachiciuc. Stela 
Darie. Rahila Grosu. Dorina 
Minici. Angela Dulgheru. Di- 
dina Badiuc și Aspazia " 
haria.

O altă acțiune utecistă 
merită subliniată pentru 
ritul de competență și dăruire 
profesională de care au dat 
dovadă tinerii aceleiași uni
tăți economice o reprezintă 
participarea acestora la pro
cesul de autoutilare. Prin 
muncă patriotică ei au con
fecționat o mașină de rebo- 
binat fire din poliester.

Suceax a a i
„Cel I

valoroase inițiative, 
antrenat un număr de 
tinere, sint edifica- 
au fost economisite 

de fire (din care s-au 
in sâptămina '

Za-

care 
spi-

Recoltatul. mecanizat al porumbului in județul Ilfov
O. PLEC AN

voiului d? trai al tuturor locuitorilor țării.Se știe, creșterea economică este in funcție nu numai de mărimea fondurilor de investiții. ci și de structura și eficiența cu care sint utilizate acestea. Tocmai de aceea. prevederile planului națicnal unic pe anul 1977. direcțiile de acțiune preconizate. vizează cu pregnanță accentuarea laturilor calitative, de eficiență care trebuie să stea la baza finalizării acestui amplu program de investiții. Orientarea cu precădere a investițiilor spre dezvoltarea ramurilor producției materiale. industria beneficiind de mai mult de jumătate din totalul fondurilor alocate, exprimă * in această privință consecvența cu care partidul și statul poștru acționează în vederea consolidării poziției conducătoare a industriei in e- conomie. implementării la un nivel superior a ramurilor celor mai dinamice și moderne, menite să asigure un grad superior de valorificare a resurselor materialo și umane, o înaltă e- ficiență a muncii.înfăptuirea acestui vast program de investiții, în contextul orientărilor înnoitoare promovate de conducerea partidului și statului nostru, impune însă o mai sistematică preocupare din partea proiectanților. constructorilor. furnizorilor ide utilaje, beneficiarilor de investiții pentru executarea riguroasă a planului și respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități, pentru folosirea cit mai eficientă a mijloacelor financiare și materiale ^puse la dispoziție. ..In general este necesar. sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. referindu-se la a- ceste aspecte, ca problemele e- ficienței economice să stea mult, mai mult în atenția organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a
CONSTANTIN DUMITRU
(Continuare in pag. a IlI-a)

AGROZOOTEHNICE 
ÎNSEMNATE FON- 

ALOCATE DEZ- 
învața- 

CULTURII

CONSTRUCȚII- 
DE LOCUINȚE

privire la realizarea integrală a Planului național unic pe anul 1977)

Soluții optime 
în sprijinul producției

în cadrul inițiativei „Fie
care cadru tehnic să rezolve 
o problemă de producție" a- 
plicată la întreprinderea de 
aparataj electric din Sfintu 
Gheorghe a*i fost găsite so? 
Iuții menite să contribuie la 
îmbunătățirea calității pro
duselor și la înlocuirea de 
materii prime și materiale a- 
dusc din import prin produse 
autohtone. S-a reușit să se 
înlocuiască materiale plastice 
importate și să fie puse la 
punct noile tehnologii cu c- 
ficiență ridicată, la elabora
rea cărora au participat ti
neri ca Bela Bihori, Varga 
Ianos, Antal Ștefan și alții.

ILEANA PODOLEANU

progres teh- și in anul

am-

O săptămînă hotărîtoare pentru încheierea lucrărilor prioritare

RECOLTAREA PORUMBULUI
Șl A SFECLEI DE ZAHĂR

MĂSURI Șl INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI, AMPLE ACȚIUNI DE MASĂ, PENTRU 
CULESUL Șl ADĂPOSTIREA FĂRĂ PIERDERI A ROADELOR CÎMPULUI

PREGĂTIREA ELEVILOR PRIN MUNCA, PENTRU MUNCĂ

De la autodotare, la produse

pentru beneficiarii interni și externiMărturisesc că nu eram prea mulțumit de mersul discuției. Știam, in mare, că acest colectiv se impusese prin rezultate profesionale remarcabile, că in repetate rînduri se făcuseră aici aprecieri măgulitoare privind capacitatea de integrare a invă- țămintului liceal cu cercetarea și producția și, totuși, interlocutorii mei imi vorbeau despre lucruri extrem de obișnuite, oarecum mirați că insistam atit să aflu și ALTCEVA. Însăși tovarășa profesoară Rodi ca Alexandru, directoarea liceului, îmi vorbea despre lucruri bineO mamăși un fiu pe măsură
că arc abia 1.9

Paul Nedeluș 
„proble- 

acelea

..... Cu toate 
ani. pentru noi, 
constituie de mult o 
mă". $i încă una din 
care dau mare bătaie de cap — 
îmi mărturisește cu amărăciu
ne maiorul Octavian Tudor, șe
ful Circumscripției de miliție 
nr. 6 din Capitală.

S-a ocupat de el mai cu sea
mă sectoristul, plutonierul ma
jor Vasile Maghiar, lucrător cu 
multă experiență. Personal, am 
intervenit să fie încadrat unde
va, pentru că a invățat meseria 
de timplar. A lucrai citeva luni 
la întreprinderea de casete ra
dio... Atit, doar, in mai bine de 
un an și jumătate. Spre regretul 
nostru, strădaniile de a-l deter
mina să ducă o viață normală- 
corectă au fost zadarnice. în pre
zent este trimis in instanță pen
tru mai multe fapte penale".

Mi se pare ciudat. Un tinăr, 
care abia a depășit virsta ma
joratului, de ani de zile în a- 
tcnția organelor de miliție, și 
totuși, să evolueze atit de ne
gativ ?! Este cumva Paul Ne-

deluș un .,înrăit din fire“ cum 
sint etichetați uneori acei minori 
sau tineri cu un comportament 
dificil ?

Oricum, ceva trebuie să fi 
fost in neregulă, dacă situația 
a ajuns unde a "ajuns.

UNUI CAZ
— Spuneți-mi la ce concluzie 

ați ajuns ? Care să fi fost cauza esențială a alunecării iui spre 
infracționism și, implicit, a ine
ficacității preocupărilor unor 
colegi de-ai dumneavoastră de 
a-l ajuta ?, il întreb pe maio
rul Octavian Dragomir. care i-a 
întocmit dosarul pentru faptele 
penale.

— Băiatul a suferit de tim
puriu traume psihice. în fami
lia lui n-au existat relații nor-

male. Părinții s-au despărțit 
cînd Paul avea cițiva ani. A ră
mas la mamă, care și-a înteme
iat o nouă familie. Au venit pe 
lume alți copii. Paul' nu s-a a- 
daptat acestei -situații, dar nici 
marna nu s-a interesat prea 
mult de soarta lui... La puțin 
timp după venirea de la cen
trul de reeducare s-a reintilnit 
cu un vechi cunoscut, mai mare 
cu 5—6 ani decît el, abia elibe
rat din penitenciar. - unde ispă
șise o pedeapsă pentru tîlhărie — Ion Victor zis Vichi. Acesta, 
refuzînd să se încadreze într-o 
activitate utilă, l-a determinat 
și pe Paul să părăsească locul 
de muncă, l-a atras la băutură, 
apoi la furturi și alte acte an
tisociale...

— Consider că mama lui Pa
ul, Maria Rădulescu. poartă o 
mare vină pentru tot ceea ce 
s-a intîmplat cu acest tinăr — 
ne spune, la rindul său. Vasile 
Maghiar. Mă refer, în primul

MIHAI GROZAVU
(Continuare in pag. a 11-a)

cunoscute, pe care le aflasem dealtfel și în alte licee din țară, ineditul pentru care venisem aici intirziind să apară. Abia cind am început să vizităm liceul. eu sălile de clasă și laboratoarele sale, cu compartimentele de producție, a trebuit să recunosc că meritele pentru care se vorbește in județul Suceava despre acest colectiv se află in faptul obișnuit. în faptul cotidian ; mai precis. într-o muncă exemplară, adusă la numitorul comun.Notez o opinie : „Noi sintem 
un liceu real-umanist, la prima 
vedere n-am avea cine știe ce 
legături cu industria, cu produc
ția : totuși, pe baza constatări
lor l'ăcutc de-a lungul mai mul
tor promoții de absolvenți, am 
ajuns la concluzia că, singură, 
diploma de bacalaureat e depar
te de a-l putea înarma pe tmă- 
rul de azi cu toate cele necesare 
pentru viață. De aceea, în ulti
mii ani ne-am străduit să-l în
vățăm pe elev și o meserie, să 
producă efectiv încă de pe acum, 
astfel incit să poată sta cit mai 
drept și cît mai sigur pe picioa
rele sale. în acest an școlar 
preocupările noastre converg 
către sporirea eficienței muncii 
practice, cu scopul de a face 
posibilă, la absolvire, încadrarea 
imediată a tînărului în produc
ție. fără a mai fi nevoie

Vaslui, pe urmele unui vechi re
porter... • EXTEMPORAL CIVIC 
Promenadă pe faleză • CARTEA 
• CRONICA TV

(Continuare în pagina a Ill-a)

In pagina a 2-a
• REPORTAJUL NOSTRU : La

DRAGOMIR HOROMNEA

în pagina a 3-a

în numârul de azi
• DEZBATEREA NOASTRĂ : Atle
tismul — o problemă deschisă. 
Cine ridică ștacheta? JUNIORII 
Șl VÎRSTA OPTIMĂ ÎN ATLETIS
MUL DE AZI • BOX: Campiona
tul a debutat sub semnul tenacității

Prin ampla mobilizare de forțe umane și mecanice concentrate în această perioadă cu prioritate la culesul porumbului, săptămînă trecută a înregistrat ritmuri deosebit de înalte. Au fost recoltate in săp- tămîna trecută peste 300 000 ha cu porumb,. iar în unele județe cum ar fi Brăila, Botoșani, Buzău. Suceava, Dîmbovița. Ilfov, Teleorman-și Tulcea echipele de cooperatori și combinele lucrează pe ultimele suprafețe. Pe ansamblul țării, peste 70 la sută din recolta de porumb a fost culeasă, existând posibilitatea ca. prin menținerea actualului ritm de cules, prin folosirea eficientă a mijloacelor mecanice și a timpului bun. lucrarea să se încheie în perioada imediat următoare. Pentru realizarea acestui deziderat — lucru posibil și datorită faptului că meteorologii anunță în continuare menținerea unui timp favorabil — este necesară o mai judicioasă folosire a capacităților existente în unele județe cum ar ii Arad. Galați, Vaslui, Satu- Mare, Constanța, unde se constată rămîneri în urmă, iar vitezele zilnice de cules nu sint realizate întocmai cu graficele stabilite.Recoltele bune obținute in acest an la porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr au demonstrat cu prisosință importanța efectuării arăturilor 
de toamnă pe toate suprafețele preyăzute și. culturi.semăna trebuie venirea centul de lucrare este in prezent sub 40 la sută. In principal, cauza ră- minerilor in urmă este neeli- 
berarea terenurilor de coceni și 
alte resturi vegetale, situație mai frecvent întilnită in județele Dolj, Gorj, Ilfov, Timiș,

In pagina a IlI-a, relatări din

destinate acestor Chiar dacă ele se vor in primăvară, ogoarele efectuate acum, pînă la iernii. Numai că pro- realizări la această

Bihor Olt. Ialomița, Vîlcea și Bacău. De asemenea, nu peste toi a fost extinsă inițiativa de 
a se lucra in schimburi pre
lungite și Ia lumina farurilor pentru arături. Tractoarele, pe alocuri, mai staționează fără justificări la secțiile S.M.A.. ip vreme ce cîmpul reclamă pre- zența lor urgentă. Campania de toamnă nu s-a încheiat și pînă nu va fi trasă ultima brazdă, în ogoarele eliberate, munca nu trcbu’io să înceteze, ritmul trebuie susținut, alert.Mai multe județe ale țării — peste 10 — au încheiat practic recoltatul sfeclei de zahăr, lucrare care se 2—3 zile pe . Cu fiecare cîmp. acum, registrează pierderi ținutul de zahăr. _ ___menea, in paralel cu recoltările, trebuie luate măsuri energice pentru impulsionarea transportului în silozuri și la fabricile de prelucrare. Spunem aceasta deoarece circa 700 mii tone de rădăcini se află in cimp, supuse intemperiilor, deci degradării. Acolo unde capacitățile de transport nu pot acoperi necesarul se vor organiza silozuri temporare la margine de tarla sau în locurile special amenajate ,și acoperirea acestora cu rogojini, coceni de porumb și folii Aceste măsuri în special Botoșani, Buzău.Recolta acestui an, primul rind torilor și mecanizatorilor, trebuie pusă in totalitate încă din această săptămînă la adăpost. Prin ampla mobilizare a tuturor forțelor satului, a tinerilor, acest lucru este pe deplin posibil.

cere finalizată in ansamblul țârii, zi râmase in rădăcinile în- în con- De ase-

de polietilenă, trebuie extinse in județele Suceava, Covasna, Timiș.deosebit de bună a avind la bază in hărnicia coopera-

ȘT. DORGOȘAN

județele Dîmbovița și Bihor

A îndeplinit planul anual
la producția legumicolă

întreprinderea de stat de sere Arad a îndeplinit planul anual 
la principalele produse legumicole, livrind in plus peste 260 
tone de tomate și mai mult de 170 tone de castraveți. De re
marcat că producția obținută de pe aceleași suprafețe de seră 
depășește substanțial pe cea înregistrată anul trecut.

In prezent legumicultorii de aici pregătesc răsadurile pentru 
primul ciclu de producție pe 1977, care vor fi plantate mai de
vreme, asigurînd și pe această cale devansarea perioadei de vege-
tație, recoltare și livrare.
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